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  1ايلناز ابراهيمي

  
  

  چكيده

پذيري و  توان در چهار حيطه اصلي؛ بحران طراحي، بحران مالي، بحران رقابت ادامه بحران حاكم بر حوزه يورو را ميداليل اصلي وقوع و 
اند. براي آينده حوزه يورو با توجه به اقدامات سياستگذاران و  بررسي قرار گرفته بحران بانكي جستجو كرد كه به تفصيل در اين مقاله مورد

هاي منظم بدهيهاي كشورهاي  ار سناريوهاي مختلفي مطرح است. اين سناريوها عبارتند از: انبساط پولي، نكولواكنش مردم و فعاالن باز
كه در اين  مقروض حوزه يورو، خروج يونان از اين حوزه و تشكيل اتحاد پولي جديد كه هر يك مزايا و تبعات سوء مختص به خود را دارند

  مطالعه قرار گرفته است. مقاله مورد

و  يونان هستند كه بيشتر از ديگر كشورها درگير بحران استحال حاضر سران كشورهاي حوزه يورو براي حل بحران به دنبال رفع مشكل  در
براي انجام اين كار در حال اعمال سناريوي تغيير ساختار بدهيهاي حاكميتي يونان بوده و به همراه آن با تقويت صندوق ثبات مالي اروپا 

را منابع مالي الزم براي وام دادن به اين كشور از سوي يونان، در ازاي همكاريهاي ضروري در اصالحات ساختاري اقتصادي كنند  ميسعي 
  . افزايش دهند

   حوزه يورو، بحران يورو، داليل بحران، آينده حوزه يورو.كلمات كليدي: 

 JEL :N14, N24, N44, O52, H12بندي  طبقه
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  مقدمه -1

مي  2در  .عد بحران حوزه يورو به تدريج در مركز بحرانهاي تقريباً فراگير اقتصاد جهاني قرار گرفته استبه ب 2010از ماه مي 
وامي يكصد و ده ميليارد يورويي را در اختيار يونان قرار دهند. قرار بر اين شد كه  اد اتحاديه اروپا تصميم گرفتندوزيران اقتص 2010

روز پس از اين  10ميليارد ديگر را صندوق جهاني پول تامين مالي كند. تنها  30ديه اروپا و ميليارد يورو را كشورهاي عضو اتحا 80
جويي كرده، در اقتصادش تصميم قسمت نخست اين كمك مالي به آتن اعطا شد. يونان هم در مقابل متعهد شد تا به شدت صرفه

ن زمان بحران در حوزه يورو به اين شدت احساس نشده هاي دولتي را خصوصي كند. تا آدست به اصالحات زده و سرانجام شركت
توان به دهد كه دليل اصلي وقوع آن را مينگاهي به بحران  نشان ميشد. هايي براي مبارزه با آن به كار گرفته نميحلو چنين راه

توان به صورت زير داليل را ميها همپوشاني دارند، توضيح داد. اين شكل ساختاري در قالب چهار دليل متمايز كه در برخي حيطه

  برشمرد:

فاقد نهادهاي قوي براي  1990بحران طراحي؛ به اين معني كه حوزه يورو از نخستين روزهاي پيدايش آن در دهه  -1
 تضمين ثبات مالي در صورت بروز يك بحران بود.

 ل پيگيري است.بحران مالي؛ كه مركزيت آن با يونان بوده ولي در كل حوزه جنوبي يورو و ايرلند قاب -2

پذيري؛ كه خود را در كسريهاي حساب جاري مزمن و بزرگ در كشورهاي پيراموني حوزه يورو و عدم بحران رقابت -3
 داد.توازنهاي حساب جاري حتي بزرگتر در داخل حوزه يورو در قبل از بحران نشان مي

رانيها در مورد توانايي بازپرداخت بدهيهاي بحران بانكي؛ كه اول در ايرلند قابل مشاهده بود ولي از طريق افزايش نگ -4
 در كل حوزه يورو گسترش يافت.  2حاكميتي

                                                            
2 Sovereign Solvencies 
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 داليل بحران در حوزه يورو -2

  بحران طراحي حوزه يورو -1- 2
يك برنامه سه  4گردد زماني كه ورنربرمي 1970) در اروپا به EMU3تفكر جدي در مورد ايجاد يك اتحاديه اقتصادي و پولي(

. قرار بر اين بود كه 5پيشنهاد كرد 1980اي در اروپا تا مراه با جزئيات آن را براي تاسيس چنين اتحاديهاي دقيق همرحله
اعضاي جامعه اروپا به تدريج هماهنگي سياستهاي اقتصادي و مالي خود را افزايش داده و نوسانات نرخ ارز را كاهش داده و 

صل كنند. فروپاشي سيستم برتون وودز و اولين بحران نفتي در اوايل سرانجام اين مسائل و معضالت را براي هميشه حل و ف
  باعث شد پيشنهادات گزارش ورنر كنار گذاشته شود.  1970دهه 

گذاري بازار داخلي اروپا، سياستگذاران و پايه 1979، به دنبال به وجود آمدن سيستم پولي اروپا در سال 1980در اواسط دهه 
ترسيم كرد كه تا  1999تا سال  را EMUدستيابي به  1989در  6توجه نشان دادند. گزارش دلورز EMUاروپايي مجدداً به ايده 

افتاد و قيود اجباري بر آن تاريخ بايد حركت تدريجي به سمت هماهنگي اقتصادي بيشتر بين اعضاي اتحاديه اروپا اتفاق مي

) تاسيس ECB7يان افتاده و بانك مركزي مستقل اروپا(بودجه ملي كشورهاي عضو وضع شده و پول واحدي در اتحاديه به جر
بيني اتحاد دو آلمان در اكتبر هاي تاريخي عميقي دارد، شوك غيرقابل پيش.  با اين كه ايجاد اتحاديه پولي اروپا ريشه8شدمي

انوني و طراحي دقيق پايه ق 1992را ايجاد كرد كه در سال  9بود كه انگيزه سياسي كافي براي ايجاد پيمان ماستريخت 1990
را به  EMUحوزه كنوني يورو را بنيان گذاشت. رئيس جمهور فرانسه، فرانسوا ميتران، و صدراعظم آلمان، هلموت كهل، فرآيند 

شكل يك پروژه اساساً سياسي آغاز كردند تا فرانسه، آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي را در يك اتحاديه اقتصادي و پولي به 
  و اتحاد اروپا را شكل دهند.  هم پيوند داده

                                                            
3 Economic and Monetary  Union 
4 Werner 

  مشاهده نماييد. http://aei.pitt.edu/1002/1/monetary_werner_final.pdfتوانيد اين گزارش را در مي5 
6 Delors Report 
7 European Central Bank 
8 http://aei.pitt.edu/1007/1/monetary_delors.pdf 
9 Maastricht Treaty 
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گيري يورو حاصل شود هاي سياسي زيادي براي شكلمكرراً مصالحه 1999ضرورت سياسي براي آغاز يورو باعث شد تا سال 
  بدون اين كه قوانين و مقررات تئوريك دقيق و درست كه چارچوب نهادي الزم براي يورو را شكل دهد، به تصويب برسند. 

نيازهاي صريحي در مورد رفتار و وابسته به اعمال پيش EMUر گزارشهاي ورنر و دلورز، طراحي و اجراي با وجود آن كه د
نيازها را در چارچوب زماني شرايط اقتصادي كشورهاي خواهان عضويت شده بود، واقعيات سياسي در اروپا رعايت اين پيش

  رد. شده توسط رهبران سياسي براي تشكيل اتحاديه غيرممكن كتعيين

طراحان حوزه يورو مجبور شدند كه يك حوزه پولي مشترك را بدون يك مقام مالي مركزي پرقدرت كه بتواند با شوكهاي 
اعتماد   -شودنظير آنچه در بحران اخير اروپا تجربه مي-اي مقابله كرده و در مواقع بحراناقتصادي خاص و غيرمتقارن منطقه

آوري مالياتهاي مستقيم از شهروندان اين حوزه براي تامين به وجود بياورند چرا كه جمعرا به فعاالن بخش خصوصي برگرداند، 
  بيني نشده بود. مالي يك بودجه بسيار بزرگ متمركز اروپايي بنا به داليل فرهنگي، سياسي و اقتصادي از اول پيش

ي آن همگن نبود بنابراين تحميل ضوابط گيرهمچنين وضعيت اقتصادي كشورهاي بنيانگذار اين اتحاديه در نقطه شروع شكل
گيرانه و دقيق براي عضويت در حوزه يورو از نظر سياسي غيرممكن بود. البته بايد متذكر شد كه بنا به پيمان مالي عيني سخت

اول آن كه كسري ساليانه كلي   -بر آورده شود» معيار همگرايي«ماستريخت براي عضويت در حوزه يورو حداقل بايد دو 
محدود باشد. به  GDPدرصد  60كشور عضو افزون نشود و ديگر آن كه بدهي ناخالص كلي دولت به  GDPدرصد  3ولت از د

پيمان  C104شود. هر چند در عمل، اين مقادير نيز ثابت نبودند چرا كه در ماده اطالق مي» مقادير مرجع«اين اعداد معموالً 
اين نسبت به شكل قابل «اين هدف كسري سه درصدي تجاوز كنند اگر كه  توانند ازماستريخت آمده است كه كشورها مي

مازاد بر مقدار مرجع استثنا و موقتي «، يا »توجه و مستمر كاهش يافته و به سطحي نزديك به مقدار مرجع نزديك شده باشد
 60از هدف بدهي ناخالص  توانندهمچنين كشورهاي حوزه يورو مي». بوده و اين نسبت نزديك به مقدار مرجع باقي بماند

قبول به مقدار مرجع اين نسبت به قدر كافي در حال كاهش بوده و با يك سرعت قابل«درصد تجاوز كنند به شرط آن كه 
  ».نزديك شود
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گيري در مورد اين كه كدام كشور عضو اتحاديه اروپا شود بيش از آن كه وابسته به قدرت و ضعف اقتصادي آن  بنابراين تصميم
شد تصور كرد كه ايتاليا به عنوان سومين اقتصاد بزرگ در قاره باشد، وابسته به اراده و مالحظات سياسي بود. مثالً نمي كشور

اروپا يا بلژيك كه بروكسل را به عنوان پايتخت اروپا در خود جاي داده بود، عضو اتحاديه نباشند. هر دوي اين كشورها عضو 
درصد داشتند.  60سطح بدهي ناخالصي تقريباً دو برابر مقدار مرجع  1997-98ر سالهاي اتحاديه اروپا شدند در حالي كه د

  دهد:نمودار زير به خوبي اين واقعيت را نشان مي

  )1998در سال  GDPدرصد از  ( كشور اصلي عضو حوزه يورو 11 در: بدهي ناخالص دولت 1نمودار 

  

 Eurostat منبع:           

كار خود را در حالي آغاز كرد كه متشكل از كشورهايي بود كه پيوستن آنها به هم در  1999لي اروپا در سال در نتيجه، اتحاديه پو
هاي سياسي آن را شكل داد. اندكي بعد از  انديشي نمود ولي مصلحتقالب يك اتحاديه از نظر تئوري اقتصادي ناممكن مي

اهنگي سياستهاي مالي كشورهاي عضو نيز ناديده گرفته شد و هدف مند تطبيق و هم گيري اتحاديه، مابقي چارچوب قاعده شكل
سياسي دستيابي به يك حوزه پولي مشترك محقق شد در حالي كه اين حوزه متشكل از كشورهايي بود كه از نظر مالي در وضعيت 
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ه اين كشورها تحميل كرده يا آنها اي را ب بسيار ناهمگني قرار داشته و هيچ كارگزار مالي مركزي وجود نداشت كه بتواند نظم بودجه
  را به سمت تعميق همگرايي واقعي اقتصادي پيش براند. 

شدند چرا كه هزينه تامين مالي بازارهاي مالي خصوصي تمام  البته در ابتدا هيچ يك از اين عالئم هشداردهنده مهم تلقي نمي
اره در آلمان وجود داشت، كاهش يافت به طوري كه كشورهاي حوزه يورو به سمت نرخهاي پايين بهره كه به شكل سنتي همو

هاي اقتصادي گرفت كه مبتني بر زيرساخت حتي در برخي از اين كشورها، تامين مالي با نرخ بهره حقيقي بعضاً منفي نيز صورت مي
بحران مالي جهاني  گيري يورو و پس از آن تاآنها نبود. به اين ترتيب بدهي عظيم بخش خصوصي و دولتي در سالهاي اوليه شكل

بود كه در آن هيچ نهاد مركزي » وضعيتهاي غيربحراني«روي هم انباشته شد. طراحي نهادي حوزه يورو در اصل براي  2008سال 
كه بتواند به شكل موثر و قهري كشورهاي عضو را وادار به هماهنگي كند، وجود نداشت. بنابراين راهي براي مقابله با بحرانهاي 

كنندگان وجود نداشت و در نتيجه در حال حاضر كه بحران به شدت در  فظ اعتماد فعاالن بخش خصوصي و مصرفمالي و يا ح
اي الينحل تبديل شده است. با اين توضيح كه در اتحاديه اروپا هر  حوزه يورو خود را نمايان كرده است، خروج از آن به مساله

فراملي در سطح منطقه كه بتواند كشورها را به صورت قطعي مجبور به كشوري داراي حق حاكميت است در حالي كه هيچ نهاد 
  انجام يكسري وظايف براي حل مشكل كند، وجود ندارد.

  بحران مالي حوزه يورو -2- 2
يكي از داليل بحران در حوزه يورو، وجود بحران مالي در اين منطقه است. بحران مالي حوزه يورو ريشه در مشكالت مالي برخي 

المللي پول، كميسيون اروپا و بانك مركزي باالخص يونان دارد كه بنا به آخرين برآوردهاي انجام گرفته توسط صندوق بينكشورها 
درصد توليد  180) افزون بر 10گونه بازسازي يا تجديد ساختار بدهي(به شرط عدم انجام هيچ 2012اروپا، بدهي دولتي آن در سال 

مركزيت بحران مالي اروپا در يونان قرار گرفته است ولي اين بحران را در حوزه جنوب اروپا و  ناخالص داخليش خواهد بود. هر چند
  )2توان مشاهده كرد( نمودار شماره ايرلند نيز مي

                                                            
10 Debt Restructuring 
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گيري اتحاديه پولي اروپا جستجو كرد، زماني توان ريشه اين بحران عظيم مالي را در سالهاي اوليه شكلهمانگونه كه ذكر شد، مي
ها و زيرساختهاي متفاوت توانستند بدون توجه به پايهگذاران خصوصي در كشورهاي مختلف اتحاديه ميلتها و سرمايهكه دو

  هاي پايين حاكم در آلمان تامين مالي كنند.  اقتصادي خود با نرخ

  : نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي كشورهاي حوزه يورو2نمودار 

  )GDPي از (بدهي ناخالص دولت به صورت درصد

  

  

  

Valery Giscard d'Estaing  انتقاد كرد كه اياالت متحده به عنوان » امتياز غيرمعقولي«، زماني كه وزير دارايي فرانسه بود، از
تواند بدون توجه به قيد تراز پرداختها، هزينه وارداتش را به پول خود پرداخت مند است و ميانتشاردهنده پول ذخيره دنيا از آن بهره

امتياز «كند. در اروپا نيز بسياري از كشورها حوزه يورو با دسترسي ناگهاني به نرخهاي بهره پايين آلمان توانستند از چنين 
). در سالهاي اوليه پول جديد، كوهي از بدهيهاي دولتي و خصوصي در اين كشورها انباشته 3مند شوند( نمودار بهره» غيرمعقولي

  ادامه يافت.  2009-2008ر سالهاي شد و تا بحران مالي جهاني د

انكار اوليه سياستمداران اروپايي و احساس غرور آنها از موفقيت يورو به همراه شكست بازارهاي مالي در ارزيابي مناسب ريسك 
، پوشي از خطاهاي طراحي پول مشترك، و از اين طريق تضمين پابرجايي حوزه يوروكشورهاي مختلف حوزه يورو و تمايل به چشم
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مواجه شد، به دليل ميزان عظيم بدهيها و  2009-2008باعث شد زماني كه حوزه يورو با اولين بحران مالي جدي در سالهاي 
حل سريعي براي خروج از بحران بيابد به خصوص اين كه در حوزه يورو كشورهايي مانند اسپانيا و ايتاليا مشكالت طراحي نتواند راه

دانند و شك بازارهاي مالي در مورد پايداري مالي اين مي» 11بيش از اندازه بزرگ براي نجات مالي«را هستند كه اقتصاددانان آنها 
  كشورها هم اكنون به همراه بحران مالي يونان در مركز چالش مالي سياستگذاران حوزه يورو قرار دارد.  

  ساله( درصد) 10: نرخ بهره اوراق قرضه دولتي 3نمودار 

  

  پذيري در حوزه يوروتبحران رقاب -3- 2
پذيرفته شد و به همراه خود  1990همانگونه كه ذكر شد بنا به دليل تمايل شديد سياسي، اتحاديه اقتصادي و پولي در اروپا در دهه 

يورو و بانك مركزي اروپا را به منطقه بزرگي به نام حوزه يورو معرفي كرد. ليكن در اين ميان هيچ اتحاديه اقتصادي به مفهوم 
اتحاد مالي، نهادهاي حاكميت اقتصادي و هماهنگي معنادار سياستهاي ساختاري اقتصادي شكل نگرفت. امكان تامين مالي دولت 

گيري باعث شد كشورهاي مختلف تالشي براي انجام اصالحات هاي پايين در سالهاي پس از شكلو بخش خصوصي با هزينه
  ساختاري در اقتصاد خود انجام ندهند. 

                                                            
11 Too Big to Bailout 
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كشورهاي حوزه يورو، آلمان يك استثنا بود چرا كه بالفاصله پس از معرفي يورو اصالحات بسيار اساسي را در اقتصاد خود  در بين
- ترين و رقابتبه خصوص در بازار نيروي كار و سيستم بازنشستگي به اجرا گذاشت. در نتيجه، اين كشور كه به صورت سنتي قوي

تر از ساير گيري حوزه يورو، اقتصاد خود را بهبود داد و بسيار قويشد، در دهه اول شكلميپذيرترين كشور اتحاديه اروپا محسوب 
كشورهاي عضو ظاهر شد. الگوي پايداري كه در داخل حوزه يورو شكل گرفت و هم اكنون نيز قابل مشاهده است، افزايش عدم 

توان اين ير كشورهاي شمال حوزه بود كه به خوبي ميحوزه يورو با آلمان و سا 12توازن حساب جاري كشورهاي پيراموني جنوبي
 جريان را در نمودار زير مشاهده كرد. 

  GDP، كشورهاي منتخب حوزه يورو، درصدي از 2011 -1999: تراز حساب جاري 4نمودار 

    

  

  

  

  

  

الي جهاني، اگر چه از طريق تامين مالي كسري خارجي عظيمي كه كشورهاي پيراموني يورو با آن مواجه بودند تا قبل از بحران م
گرفت ولي كمابيش با مشكالتي مواجه بود چرا كه اين جريان به سمت داخل سرمايه جريانهاي سرمايه خارجي به داخل صورت مي

گذاري سوداگرانه در مستغالت گذاريها در داراييهاي توليدي جديد، هر چه بيشتر به سمت سرمايهبه جاي افزوده شدن به سرمايه
كرد. با شروع تاخت و تاز بحران مالي در سطح جهاني، سرمايه خصوصي خارجي از اين كشورها رخت بر بست و اين مي حركت

                                                            
12  Southern Peripheral Countries 
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كشورها كه مواجه با كسري تراز پرداختها بودند، براي تامين مالي خود به شدت نيازمند اتكا به بانك مركزي اروپا شدند. هرچند اين 
تحاديه پولي وجود داشته باشد ولي ادامه آن براي بلندمدت غيرممكن است و بنابراين اين پشتيباني مركزي بايد در داخل هر ا

پذيري خارجي و اند. بدون بهبود رقابت پذيري و حفظ توازن تجاري شدهكشورهاي پيراموني نيازمند دستيابي مجدد به قدرت رقابت
طي دوره طوالني فعلي تحكيم مالي، قادر به بازيابي رشد افزايش صادرات و كاهش واردات، كشورهاي پيراموني حوزه يورو در 

  اقتصادي خود نخواهند بود. 

پذيري خارجي براي يك كشور كاستن از ارزش پول ملي خود در برابر ارزهاي سريعترين و كاراترين روش سنتي بازيابي رقابت
تن از ارزش پول خود در برابر شركاي تجاريشان خارجي است در حالي كه در داخل يك اتحاديه پولي كشورهاي عضو قادر به كاس

مدت بيانديشند. چنين حلهاي كارآمدي در بلندپذير نيست. در نتيجه، اين كشورها بايد به راه حلي براي آنها امكاننيستند و چنين راه
هستند. به اين ترتيب اين  است كه نيازمند اصالحات در بازار نيروي كار» اصالحات ساختاري سمت عرضه«حلهايي اغلب شامل راه

بندي اتوماتيك دستمزدهاي اقتصاد با هاي كارگري و همچنين مقابله با شاخصكشورها مجبور به مقابله با قدرت اتحاديه
وري كارگران متناسب باشد كه در اغلب دستمزدهاي بخش دولتي هستند و بايد سطوح دستمزد اسمي در سطح بنگاهها با بهره

- ها را به دنبال دارد. بنابراين راهن از دستمزدهاي اسمي خواهد شد كه به همراه خود آشوبهاي كارگران و اتحاديهموارد موجب كاست

پذيري خارجي براي كشورهاي پيراموني حوزه يورو از جنس اصالحات ساختاري است كه هر چند اميد حل مشكل بازسازي رقابت
مدت، با را به اين كشورها بازگردانده و رشد اقتصادي را بهبود دهد ولي در كوتاهپذيري مدت بتوانند رقابتبر اين است در ميان

  كاستن از دستمزدهاي نيروي كار، احتماالً به رشد اقتصادي ضربه وارد خواهد كرد.

  بحران بانكي حوزه يورو -4- 2
شد آن را به طور كامل به مشكالت نمي در ايرلند مشاهده شد، 2008زماني كه اولين بحران در بانكداري در حوزه يورو در سال 

حوزه يورو نسبت داد. هر چند رونق كاذب در بخش مستغالت ايرلند با نرخهاي بهره پايين به وجود آمده بعد از معرفي يورو حمايت 
آن كه ناشي از  المللي پول براي فرار از بحران بيش ازشد ولي نياز شديد دولت ايرلند به حمايت اتحاديه اروپا و صندوق بينمي

گرفته از مشكالت داخلي و ناتواني اقتصاد اين كشور در نجات بخش بانكي آن بود. البته از سال عضويت در حوزه يورو باشد نشات
  افزوني در مورد سالمت سيستم بانكي در حوزه يورو به وجود آمده است. به بعد، نگرانيهاي روز 2008
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توان در چند بخش خالصه كرد كه رسانند را ميتم بانكي در حوزه يورو آسيب ميمشكالت سيستماتيكي كه به سالمت سيس
 عبارتند از اين كه اول، سيستم بانكي كشورهاي حوزه يورو نسبت به اندازه اقتصاد اين كشورها بسيار بزرگ هستند به طوري كه

خالص داخلي اين حوزه است در حالي كه اين درصد توليد نا 143متوسط بدهي ناخالص موسسات مالي كشورهاي حوزه يورو حدود 
درصد است. دوم اين كه نسبت بدهي به دارايي خالص بانكي در اين حوزه بسيار باال است و سوم اين  94نسبت در اياالت متحده 

در معرض  اند كه اين امر آنها راكه بانكهاي حوزه يورو بخش بزرگي از بدهي منتشر شده توسط دولتهاي خود را خريداري كرده
  مشكالت مربوط به بدهي دولتها قرار داده است. 

اندازه بزرگ سيستم بانكي حوزه يورو باعث شده است كه تضمين پشتيباني از اين بانكها توسط دولتهايي كه خود از قبل درگير 
ي حوزه يورو بدتر شده در بانكها 13تر باشد. اين مساله به خاطر سطح پايين سرمايه سهام عاديبحران بدهي هستند، حتي سخت

سهامداران خصوصي در بانكهاي حوزه يورو، دولتهاي اين حوزه همواره با اين ريسك  14است. با سطح پايين سرمايه ريسك
مواجهند كه مجبور به نجات بانكهاي داخلي شوند چرا كه تنها اليه نازكي از سرمايه سهام خصوصي وجود دارد كه بتوان از آن 

استفاده كرد. براي نجات بانكهاي حوزه يورو كه تامين سرمايه آنها چندان قوي نبوده است،  15ك ضرر اوليهبعنوان سرمايه ريس
دهندگان مجبور به تزريق سرمايه عظيمي به اين بانكها خواهند بود. بنابراين بين استحكام مالي سيستم بانكي حوزه يورو و ماليات

  گاتنگي وجود دارد. توانايي پرداخت دولتهاي اين حوزه ارتباط تن

مالكيت زياد بدهيهاي دولتي از سوي بانكهاي تجاري در اروپا يكي ديگر از مشكالت سيستم بانكي در اين حوزه را رقم زده است. 
هاي بازل، بانكهاي حوزه يورو مجبور به كنار گذاشتن سرمايه ريسك براي جبران ضرر احتمالي آينده موجودي  نامه تحت موافقت

شوند. در نتيجه، زماني كه بدهي  ه دولتي خود نيستند. اوراق قرضه حاكميتي نيز بنا به تعريف بدون ريسك تلقي مياوراق قرض
دولتي يونان يا كشورهاي ديگر درگير بحران بدهي در حوزه يورو مجبور به بازسازي شود، اين امر هزينه و ضرر اعتباري سنگيني را 

اند تحميل اي نيز براي مقابله با اين ضرر كنار نگذاشته راق را در اختيار دارند و سرمايهبر دوش بانكهاي حوزه يورو كه اين او
كند. با توجه به حجم عظيمي كه بانكهاي داخلي يونان از اين بدهيها(اوراق قرضه حاكميتي) در اختيار دارند، مجبور به تامين  مي

                                                            
13 Common Equity Capital 
14 Risk Capital 
15 First-loss Risk Capital 
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هاي حاكميتي  در ساير كشورهاي حوزه يورو نيز موضوع بازسازي بدهي المللي خواهند شد. اگر با كمكهاي مالي بين 16مجدد سرمايه
اي مطرح شود، بانكهاي داخلي آن كشورها نيز به دليل مالكيت بخش اعظم از اين بدهيهاي دولتي در معرض زيانهاي سرمايه

زه يورو وجود دارد، سيستم بانكي ويرانگري قرار خواهند گرفت. بنابراين تا زماني كه ترس از توانايي پرداخت بدهي كشورهاي حو
گذاران در مورد ثبات مالي دولتها اين حوزه در معرض خطر و نوسان خواهد بود كه به نوبه خود منجر به افزايش نگراني سرمايه

  شده و اين دور باطل همچنان ادامه خواهد يافت.

  آينده حوزه يورو تحت سناريوهاي مختلف -3

در سال جاري نشان از ادامه بحران در حوزه يورو دارد و هنوز چگونگي پايان بحران مورد  پانشستهاي متعدد سران اتحاديه ارو
سوال است. آيا بحران در حوزه يورو پايان خواهد يافت و در صورت پايان بحران، شكل حل و فصل مشكالت و هزينه اقتصادي 

هاي مختلفي در اين مورد و آينده حوزه يورو مطرح كه بر كشورهاي عضو تحميل خواهد كرد، به چه صورت خواهد بود؟ سناريو
بحران، بسته به اين كه چه تركيب سياستي براي مقابله با آن، امسال و چند سال آينده به كار گرفته شود، اثرات متفاوتي بر  است و

  : 17شود ين حوزه اشاره مياقتصاد اين حوزه بر جاي خواهد گذاشت. در ذيل به برخي از مهمترين سناريوهاي محتمل براي آينده ا

 انبساط پولي -1- 3

كند. انتظار بر  شده اوراق قرضه تحريك مي ريزي ) اقتصاد را از طريق خريد برنامهECBدر اين سناريو، بانك مركزي اروپا (
مقدار مدت اين كار باعث كاهش فشار بدهي در حوزه يورو بشود ولي با اين كار نرخ تورم بسيار از  اين است كه در كوتاه

مدت به نفع منطقه است ولي به دليل  در كوتاه ECBفراتر خواهد رفت. با اين كه اين كار  ECBدرصد مدنظر  2هدف 
مدت به خطر خواهد افتاد. در اين سناريو، سياستمداران حوزه  افزايش نرخهاي بهره، رشد كشورهاي حوزه يورو در ميان

مال سياست انبساطي پولي از بدتر شدن بحران ممانعت به عمل آورده و يورو بينند كه با اع يورو خود را متعهد به اين مي

                                                            
16 Recapitalize 

يكي از بزرگترين شركتهاي مشاوره مالي و حقوقي  PricewaterhouseCoopers مراجعه كنيد. www.economics.pwc.comاي مطالعه بيشتر در اين زمينه به بر ١٧ 
  در دنيا است كه مقر اصلي آن در لندن قرار دارد. 
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يابند.  را به عنوان واحد پول منطقه حفظ كنند و براي اين كار تركيبي از تسهيل مقداري و تعديل ساختاري را ضروري مي
  بسته ابزارهاي تحريك اقتصادي سه عنصر اساسي در خود دارد:

  ازECB اوراق قرضه حاكميتي كوتاه و بلندمدت خريده و از اين طريق نقدينگي بازار را تامين كند شود تا  خواسته مي
 دهنده عمل نمايد. شود تا به عنوان آخرين وام و نيز آزاد گذاشته مي

 ECB 2تورم به هدف  2016دهد براي يك مدت موقت تورم باالتر از ميزان معمول آن شود ولي تا سال  اجازه مي 
 .درصد بازگردد

 )18منابع صندوق ثبات مالي اروپاEFSF از طريق كمكهاي مالي كشورهاي عضو و كشورهاي خارج از حوزه يورو كه (
عالقمند به ثبات منطقه هستند، افزايش خواهد يافت. اين كار به توانايي دولتها در استقراض و كمك به بازسازي 

 كند.  سرمايه بانكها در مواقع ضروري كمك مي

) به كاهش كسري بودجه خود در عرض سه 19PIIGSه سياستي، تعهد كشورهاي آسيب پذير حوزه يورو(مكمل اين بست
 مديريت است.  درصد و رساندن بدهي خود به سطح قابل 3سال به كمتر از 

   1نتيجه اقتصادي سناريوي شماره  -3-1-1
رود. با وجود آن كه  يو به شمار ميتر عامل محرك اقتصاد در اين سناردسترسي به سرمايه در نرخهاي بهره پايين

به صورت تصنعي نرخهاي  EFSFو  ECBهايي در مورد نرخ تورم خواهند داشت، مجموع دخالتهاي  گذاران نگراني سرمايه
درصد نگه خواهد داشت. اين امر باعث  2مدت را زير  درصد و نرخهاي بهره كوتاه 5بهره بلندمدت بدهي حاكميتي را زير 

سي كشورها به اعتبار در نرخهاي معقولي انجام گرفته و بتوانند از تقاضاي بخش خصوصي خود حمايت خواهد شد دستر
  كنند. 

                                                            
18 European Financial Stability Facility 
19 Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain 
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گذاران عمل كرده و آنها داراييهاي يوروي خود را خواهند فروخت كه باعث  محركهاي پولي همچون شوكي براي سرمايه
زند. به اين ترتيب واردات  د در برابر دالر تخمين ميدرص 20اين تنزل ارزش را حدود  PwCتنزل ارزش يورو خواهد شد. 

  مدت بر فشارهاي تورمي در حوزه يورو افزوده خواهد شد.  گرانتر شده و در كوتاه

انتظار بر اين است كه كشورهاي داراي مازاد در حوزه يورو مانند آلمان، به خاطر پايين آمدن نرخهاي بهره و نيز افزايش 
ماليم در صادرات به دليل تنزل ارزش يورو اندكي بيشتر رشد كنند ولي اقتصاد كشورهاي داراي بدهي و كسريهاي بزرگ 

  دد. ماه نخست اجراي اين سناريو منقبض گر 18در 

مدت اجراي اين بسته سياستي معكوس نمودن الگوهاي تاريخي تورم در كشورهاي منطقه است به  يكي از نتايج كوتاه
مراجعه  5طوري كه تورم كشورهاي داراي مازاد بيش از تورم شركاي تجاري داراي كسريشان خواهد شد(به نمودار شماره 

ديالت ساختاري براي بسته شدن شكاف رقابتي كه در داخل حوزه فرماييد). اين موضوع باعث خواهد شد كه انجام تع
  يورو وجود دارد و قبالً به آن پرداخته شد، تسهيل شود. 

  بيني تورم پس از تسهيل پولي پيش: 5نمودار 

  

 PwC هاي بيني پيشو  Eurostat منبع:                        
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بار بدهي خود را با تاثيرات مضر نسبتاً ناچيزي كم كند و تعديالت  تواند اين سناريو به عنوان روشي كه حوزه يورو مي
مدت خواهد بود چرا كه  تر در ميان انداز رشد پايين ساختاري الزم را به انجام برساند، مطرح است، ليكن هزينه آن چشم

ECB براي اين كار نياز به باال  مدت اعتبار خود را حفظ كرده و انتظارات تورمي را پايين نگه دارد. مجبور است در ميان
تر از دهه  پايين 2010نگه داشتن نرخ بهره براي مدتي نسبتاً طوالني بوده و با انجام اين كار نرخ رشد بالقوه در دهه 

  هاي جدول زير مراجعه نماييد).  بيني خواهد بود( به پيش 2000

  صد تغييرات)( در1سناريوي شماره  -بيني وضعيت اقتصادي حوزه يورو : پيش1جدول 

 2012 2013 2014 2015  2016  

  GDP 5/1  2 2 5/1  5/1رشد

  2  3 5/3 5/3  5/4 تورم

 PwCبيني  منبع: پيش

 20هاي منظم نكول -2- 3

در اين سناريو يك برنامه بازسازي داوطلبانه بدهي با توافق بين كشورهاي به شدت مقروض حوزه يورو و طلبكاران آنها 
پذير  در اختيار اقتصادهاي آسيب ري از سرايت بحران، رهبران منطقه با قرار دادن منابع الزمگيرد. براي جلوگي صورت مي

كنند. عليرغم چنين حمايتهايي، انتظار بر اين است كه حوزه  بازسازي بخشي سرمايه بانكي موافقت مي  حوزه يورو، با بسته
انقباض پولي قرار گيرد. نتيجه  -رپيچ بدهييورو وارد يك ركود طوالني شده و در معرض ريسك افتادن به يك ما

  كننده بدهي به حمايت مالي بقيه كشورهاي حوزه يورو باشد.  تر ممكن است تكيه طوالني كشورهاي نكول مدت بلند

كه در اين سناريو كشورهايي با  –در اين سناريو رهبران حوزه يورو براي بازسازي بدهي كشورهاي به شدت مقروض 
شود كه بدهيهاي حاكميتي  كنند. فرض مي مذاكره مي -اند درصد در نظر گرفته شده 100بيش از  GDPنسبت بدهي به 
درصد در نظر گرفته شود، البته با در نظر گرفتن اين نكته  25درصد نكول شود و نكول بدهي ايتاليا  50پرتغال و ايرلند 

                                                            
20 Orderly Defaults 
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ر آمده است. به موازات اين تصميم، رهبران اروپا يك درصد اعالم شده و به مورد اجرا د 50كه قبالً نكول بدهي يونان 
تصويب خواهند كرد تا در ساير كشورهاي حوزه از سقوط زيانبار اطمينان جلوگيري شود. عالوه بر اين،  بسته سياستي

  كننده بدهي، مجبور به اعمال برنامه رياضت مالي خواهند شد.  كشورهاي بازسازي

  2ماره نتيجه اقتصادي سناريوي ش -3-2-1
EBA21 ميليارد يورو بر ثروت بخش خصوصي داشته باشد  800تواند زياني بيش از  كند كه بازسازي بدهي مي برآورد مي

ميليارد يورو بر دارايي بانكها خواهد شد. با انجام اين كار، پيش از انجام هرگونه  100كه اين، باعث زياني بيش از 
درصد  6تا  3تواند بين  بانكها در كشورهاي در معرض نكول بدهي، مي بازسازي سرمايه، داراييهاي در معرض ريسك

تواند از محل برانگيختن مارپيچ رو به انقباض اعتبار، ركود  كاهش يابد. اين موضوع دردناك خواهد بود ولي اثر بزرگتر مي
و، تنها بخشي از زيانهاي و كاهش قيمت داراييها، چنانچه در نمودار زير مشخص است، حادث شود. با انجام اين سناري

اشان جايگزين و جبران خواهد شد و بخشي از زيان  بانكها از طريق منابع و كمكهاي صندوق ثبات مالي اروپا در سرمايه
حتماً برعهده بانكها خواهد بود. اگر منابع بخش خصوصي جذب نشده يا بانكها نتوانند اقدام ديگري براي جبران اين زيانها 

دهي خواهند بود كه در عمل انقباض  بانكها براي تقويت نسبتهاي سرمايه خود مجبور به كاستن از وام به عمل آورند،
GDP  .را بيشتر خواهد كرد  

  مارپيچ انقباضي بدهي: 1شكل 

  

  

  

  

  
                                                            
21 European Banking Authority 

افت قيمت 
 دارايي

تر رشد آهسته انقباض اعتبار 
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در معرض انقباض اقتصادي ناشي از بازسازي بدهي در كشورهايي مانند ايتاليا، پرتغال و يونان كه بانكهاي آنها بيشتر 
دهند، بيشتر خواهد بود.  اثرات ناشي از بازسازي اوراق قرضه هستند و بخشي از داراييهاي خود را به اين دليل از دست مي

البته اين كشورها مجبور به اعمال سياست رياضت مالي نيز هستند كه به انقباض اقتصادي آنها دامن خواهد زد. نمودار 
 دهد. شده، نشان مي مختلف حوزه يورو به دليل نكول بدهيهاي حاكميتي فرضزير زيان بانكها را در كشورهاي 

  زيانهاي بانكي به دليل نكول بدهيهاي پرتغال،: 6نمودار 

  ايرلند، ايتاليا و يونان( ميليون يورو) 

  
 EBA منبع:                   

) به 7سال گرفتار رشد منفي باشند. نمودار ( 3انتظار بر اين است كه حتي كشورهايي كه مازاد دارند، تحت اين سناريو، 
  دهد. انتظار تحت اين سناريو را نشان مي خوبي انقباض مورد

  
  
  



 
 

 
 

21 
 

  
  

  با فرض نكول بخشي از بدهيهاي پرتغال،  GDPبيني رشد  پيش: 7نمودار 

  ايرلند، ايتاليا و يونان

  

 PwC هاي بيني پيش منبع:                        

درصد تنزل ارزش  20ت كه تحت اين سناريو، مقداري فرار سرمايه اتفاق افتاده و يورو در برابر دالر حدود انتظار بر اين اس
تري چون  ها ممكن است از حوزه يورو به مناطق به ظاهر امن نشان داد كه در مواقع بحران سرمايه 2008پيدا كند. تجربه 

  سوييس يا بريتانيا مهاجرت كنند.
پذير تالش خواهند كرد كه مجدداً به بازارهاي مالي دسترسي پيدا كنند. براي انجام اين كار  ي آسيبمدت، كشورها در بلند

مدت از اين كشورها حمايت كنند كه براي انجام اين كار  بايد نهادهاي اروپايي چون صندوق ثبات مالي اروپا در بلند
  بود. وضعيت مالي كشورهاي داراي مازاد در حوزه يورو تحت فشار خواهد
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  ( درصد تغييرات)2سناريوي شماره  -بيني وضعيت اقتصادي حوزه يورو : پيش2جدول 

 2012 2013 2014 2015  2016  

  GDP 3-  5/1- 5/0- 1  2رشد

  2  1 0 0  1 تورم

 PwCبيني  منبع: پيش

  خروج يونان از حوزه يورو -3- 3
اعضاي حوزه يورو باعث فراهم شدن زمينه خروج يونان در اين سناريو تركيب فشارهاي داخلي و پايان يافتن تحمل ساير 

مدت خروج يونان از حوزه يورو، بدتر شدن شديد اوضاع اقتصادي اين كشور  شود. اثر كوتاه از شمول واحد پول مشترك مي
حفظ مدت اين كار وابسته به تواناييهاي يونان در  به دليل كاهش شديد ارزش پول جديد و جهش تورم است. منافع بلند

  باشد. مزيتهاي رقابتي و اعتبار بخشيدن به نهادهاي اقتصادي كشور مي
اثر مستقيم خروج يونان بر حوزه يورو اندك خواهد بود. البته، كشورهاي تحت يورو بايد به شكل قاطع جلوي سرايت اين 

  ترميم كنند. گذاران به يورو را پذير حوزه را گرفته و اطمينان سرمايه موضوع به ساير كشورهاي آسيب
كنند كه اين كشور از شمول يورو خارج شود. اين جدايي به  تحت اين سناريو، يونان و شركايش در حوزه يورو توافق مي

  گيرد:  شيوه نسبتاً منظمي صورت مي

 كند تا از فرار آن در دوره انتقال جلوگيري كند. يونان كنترلهاي موقتي بر سرمايه وضع مي 

 دادهاي جديد و قديم را با در نظر گرفتن برابري حاكم بر ارزش دراخماي جديد و يورو، به پول دولت يونان تمام قرار
 كند. جديد تنظيم مي

 گيرد. استفاده قرار مي دراخماي جديد در تمام مبادالت ارزي كشور مورد 

 .بعد از يك مدت، انتظار بر اين است كه كنترل بر سرمايه به تدريج كاهش يابد 
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به يونان اجازه داده شود كه عليرغم خروج از حوزه يورو، همچنان در اتحاديه اروپا باقي بماند و صندوق  شود كه فرض مي
المللي پول نيز براي گرفتن ضربه گذار به پول جديد همچنان به كمكهاي تعديل ساختاري خود به اين كشور ادامه  بين

  دهد.

  3نتيجه اقتصادي سناريوي شماره  -3-3-1
درصد افت كند. اين افت  50حداقل  محض اين كه دراخماي جديد به جريان بيافتد در يك شب ارزش آنممكن است به 

اطمينان  كند كه به دليل فقدان لنگر تورمي قابل برآورد مي PwCارزش اثر مهمي بر اقتصاد يونان بر جاي خواهد گذاشت. 
درصد جهش كند و در سال اول نيز متوسط  30حدود  و تورم وارداتي، تورم در فصل اول پس از معرفي دراخماي جديد به

تصرف حقيقي خانوارها شده و شرايط را براي صاحبان كسب و  درصد باشد. اين امر باعث كاهش درآمد قابل 10نرخ تورم 
  تر خواهد نمود.  كار سخت

شود كه دولت  اعث مينكول عملي بدهي خارجي( با توجه به اين كه اين بدهي اكنون به پول بسيار ضعيفتري است) ب
المللي باقي بماند، به اين ترتيب كشور براي تامين مالي كسري مالي خود  براي سالها دور از بازارهاي اوراق قرضه بين

  خواهد بود كه اين كمك احتماالً مشروط به تسريع در تعديالت مالي تجويزي خواهد بود.    IMFوابسته به 

ثرات اقتصاد يونان را به يك ركود عظيم بكشاند. اين دوره براي يونان بسيار حساس انتظار بر اين است كه تركيب اين ا
اطمينان بازسازي كند و با وجود افزايش بيكاري و اعتراضات مدني، تعديالت  است چرا كه بايد يك بانك مركزي قابل

دهي مجدد بخش  هتسازي اندازه بخش عمومي، ج ساختاري و مالي را تكميل كند. تعديالت الزم شامل كوچك
  خصوصي به سمت توليد كاالها و خدمات به منظور صادرات و كاستن از دستمزدهاي حقيقي در سراسر اقتصاد است. 

شود  تر، برآورد مي شود كه يونان در انجام اين تعديالت موفق عمل كند. با كاهش بار بدهي و نيروي كار رقابتي فرض مي
مدت يونان از خروج از حوزه  سال مثبت شود. منافع بلند 4اقتصادي در عرض كه به خاطر جهش صادرات خالص، رشد 

  يورو بستگي به توانايي اين كشور در حفظ مزيتهاي رقابتي حاصل از خروج و اعتبار نهادهاي جديد آن خواهد داشت.  
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  ( درصد تغييرات)3سناريوي شماره  -بيني وضعيت اقتصادي يونان : پيش3جدول 

 2012 2013 2014 2015  2016  

  GDP 5-  5/1- 0 6/2  8/2رشد

  6  6 8 8  10 تورم

 PwCبيني  منبع: پيش

كل  GDPدرصد  2همانگونه كه ذكر شد، اثر مستقيم خروج يونان بر اقتصاد حوزه يورو اندك خواهد بود چرا كه تنها 
  دهد.  ن ميكند. شكل زير به خوبي سهم محدود يونان در اقتصاد منطقه را نشا حوزه را توليد مي

  2011حوزه يورو، سال  GDPسهم كشورها در : 2شكل 

  

  Eurostatمنبع:                            

مانده به انجام  شود رهبران حوزه بتوانند به خوبي تعهد خود به حفظ پول واحد را براي كشورهاي باقي همچنين فرض مي
پذير ممانعت به عمل آورند. اين كار با اطمينان بخشيدن به  يبرسانده و از نگراني و خروج احتمالي ساير كشورهاي آس

پذير يورو به عزم سياسي براي حفظ پول واحد و نيز به كار گرفتن يك بسته سياستي شامل دخالتهاي  كشورهاي آسيب
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ECB  بدهيهاي و استفاده از منابع صندوق ثبات مالي اروپا براي بازسازي سرمايه بانكهايي كه در معرض اثرات نكول
البته اثر فوري خروج يونان بر اقتصاد كشورهاي حوزه يورو شامل زيانهاي بانكها و نيز شود.  يونان قرار دارند، انجام مي

  گذاران خواهد بود.  فرار سرمايه به دليل متزلزل شدن اطمينان سرمايه

اختاري و مالي را فراهم خواهد كرد تا به پذير براي اعمال تعديالت س خروج يونان انگيزه الزم براي ساير كشورهاي آسيب
سرنوشت يونان دچار نشوند. حتي با وجود يك بسته حمايتي كارآمد نيز، ركود احتماالً در كشورهايي چون پرتغال، ايرلند، 
اسپانيا و ايتاليا بيشتر احساس خواهد شد. كشورهاي قويتر نيز در برابر اثرات ركودي خروج يونان بر منطقه مصون 

ماه رشد اقتصادي در اين كشورها از سر  18مدت بوده و بعد از  شود اين اثر نسبتاً كوتاه بيني مي اهند بود ولي پيشنخو
  گرفته خواهد شد. 

  در كل، خروج يك كشور از حوزه يورو زنگ خطري براي ساير اعضا است تا به حل مشكالت خود بپردازند. 

  ( درصد تغييرات)3سناريوي شماره  -بيني وضعيت اقتصادي حوزه يورو : پيش4جدول 

 2012 2013 2014 2015  2016  

  GDP 1-  5/0 1 6/1  8/1رشد

  2  2 2 75/1  5/1 تورم

 PwCبيني  منبع: پيش

 اتحاد پولي جديد -4- 3

اقرار فرانسه و آلمان به اين كه حوزه كنوني يورو پايدار نيست، راه را براي يك اتحاد پولي جديد و تحت اين سناريو، 
كند. اتحاد پولي جديد از جريان به سمت داخل سرمايه و افزايش  كوچكتر كه مقررات بيشتري بر آن حاكم است، باز مي

دهد. اقتصادهايي كه كنار گذاشته  پذيري خود را تا حدي از دست مي شود در حالي كه رقابت تقاضاي داخلي منتفع مي
  آينده نامطمئني خواهند داشت.  مدت دچار انقباض اقتصادي شده و شوند، در كوتاه مي
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در اتحاد پولي جديد با مركزيت آلمان و فرانسه، نهادهاي پولي و مالي هماهنگي و پيوستگي بيشتري با هم دارند. اين 
اتحاد پولي كشورهاي آلمان، فرانسه، هلند، فنالند و چند كشور جديد قويتر را در خود جاي خواهد داد. براي پيوستن به 

تري براي پيوستگي مالي و  جديد، كشورها بايد بر سر يك پيمان ماستريخت جديد كه در آن مقررات سختگيرانهاين اتحاد 
وضعيت ساختاري كشورها وضع شده است، توافق كنند. در اين اتحاد جديد، با درس گرفتن از اشتباهات يورو قديمي، 

د جديد، كشورها ديگر كمك مستقيمي به كشورهاي تر عمل خواهند كرد. احتماالً در اين اتحا كشورها بهم پيوسته
  المللي پول عمل خواهند نمود.  پذير عضو ارائه نكرده و تنها از طريق صندوق بين آسيب

احتمال زيادي وجود ندارد كه كشورهاي خارج اين اتحاد جديد بتوانند كنار هم باقي بمانند چرا كه منافع ناشي از اعتبار 
ه محض خروج اقتصادهاي قويتر از بين خواهد رفت و وسوسه كاهش ارزش پول ملي براي واحد پولي مشترك يورو ب

پذيري اقتصاد و جدا كردن خود از اقتصاد ساير كشورهاي دچار مشكل، باعث خواهد شد هر يك از  افزايش رقابت
ست كه كشورهاي خارج از كشورهاي خارج از اتحاد پولي جديد به دنبال احياي واحد پول ملي خود باشند. فرض بر اين ا

  اتحاد پولي جديد شامل اسپانيا، ايتاليا، پرتغال، ايرلند و يونان خواهند بود.
نتيجه اقتصادي اين سناريو، واگرايي سريع بين كشورهاي عضو بلوك جديد و كشورهاي خارج مانده از آن خواهد بود. 

ز كشورهاي عضو حوزه قديم يورو كه حال از اين اتحاد انتظار بر اين است كه ارزش يورو جديد به دليل ورود سرمايه ا
هاي انتقال به اتحاد جديد و  اند و از ساير كشورهاي جهان افزايش پيدا كند. در سال اول به دليل هزينه جديد خارج مانده

ولي از آنجا كه فشار رو به پايين به صادرات خالص به دليل واحد پولي نسبتاً قويتر، رشد اقتصادي تحت فشار خواهد بود 
امكان تحريك مالي در اين كشورها وجود دارد، ركود به طول نخواهد انجاميد. به دنبال مرحله اول، سرمايه و واردات 

  ارزان موجب تحريك تقاضاي داخلي خواهد شد.  
بوده و بيش درصد باالتر از ارزش پول شركاي تجاري عمده  15انتظار بر اين است كه نرخ يوروي جديد به شكل مداوم 

  درصد باالتر از شركاي تجاري كليدي نظير ايتاليا، اسپانيا و پرتغال باشد.  30از 
اند، با چالشهايي همچون يونان در سناريوي  كشورهايي كه از شمول يورو خارج شده و در اتحاد پولي جديد نيز وارد نشده

كند، بنابراين  ارزش پول جديدش به سرعت افت مي مواجه خواهند شد. هر كشوري كه از حوزه يورو خارج شود، 3شماره 
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اعتماد مواجه  اطمينان پولي و مالي مختص كشور و تثبيت پول جديد قابل مدت بازسازي نهادهاي قابل با چالش طوالني
كنند.  خواهد شد. موفقيت يا شكست هر كشور در گرو تصميماتي خواهد بود كه رهبران و شهروندان آن كشور اتخاذ مي

مدت به دليل اجبار به تطبيق پيدا كردن با واحد پول ضعيفتر، نرخهاي بهره باالتر و انقباض  م اين كشورها در كوتاهتما
مدت به دليل فضاي به وجود آمده براي صادرات  هايي خواهند شد. برخي از اين كشورها در بلند مالي متحمل سختي

حالي كه برخي ديگر نخواهند توانست از اين فرصت به خوبي  تر حاصل از پول ضعيفتر پيشرفت خواهند كرد در ارزان
  استفاده كنند.

  ( درصد تغييرات)4سناريوي شماره  -بيني وضعيت اقتصادي كشورهاي حوزه يورو جديد( اتحاد پولي جديد) : پيش6جدول 

 2012 2013 2014 2015  2016  

  GDP 25/0  5/2 5/2 2  2رشد

  2  2 0 0  -1 تورم

 PwC بيني منبع: پيش

  ( درصد تغييرات)4سناريوي شماره  -شده از حوزه يورو بيني وضعيت اقتصادي كشورهاي خارج : پيش7جدول 

 2012 2013 2014 2015  2016  

  GDP 5-  2- 0 2  3رشد

  3  5 7 8  10 تورم

 PwCبيني  منبع: پيش
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  تركيبي از سناريوهاي مطرح وضعيت فعلي حوزه يورو: -4
ميليارد يورو به صندوق  800ن اتحاديه اروپا  پس از دو روز مذاكره در شهر كپنهاك تصميم گرفتند ، سرا2012در هفته اول آوريل 

ميليارد يورو كمتر از يك تريليون دالري است كه سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه،  200ثبات مالي اروپا اختصاص دهند كه 
IMF پذير به خصوص يونان پيشنهاد كرده بودند.   بو جي بيست براي حل بحران بدهي برخي از كشورهاي آسي  

ميليارد يورويي به يونان براي تسويه بخشي از بدهيهاي  130المللي يكي از شروط اعطاي وام  كنندگان بين از طرف ديگر كمك
د ساختار( خود را اعمال سياستهاي رياضت مالي و نيز تجديد ساختار اوراق قرضه اين كشور تعيين كردند. بر اساس طرح تجدي

كنند. با طرح  معاوضه ميتر  دار و مدتخريداران اوراق قرضه دولتي، اوراق قرضه خود را با اوراقي با ارزش كمتر بازسازي) بدهي، 
شود،  درصد طلب خود كه شامل سود طلبهايشان نيز مي 74معاوضة اوراق قرضه، طلبكاران بخش خصوصي يونان از حدود 

شود و  دولت يونان با سرمايه گذاران بخش خصوصي انجام مي 2012قرضه بر اساس توافق نهم مارس كنند اين اوراق  صرفنظر مي

اين توافق موجب كاهش بيش از  .كنند به اين ترتيب بيش از هشتاد و پنج درصد بستانكاران دولت، اوراق قرضه خود را تبديل مي

زمان براي تبديل بيش از بيست ميليارد يورو از اوراق قرضه  روز بيست آوريل آخرين .شود ميهاي دولت يونان  نيمي از بدهي
  و دولت يونان اين طرح را تقريباً با موفقيت به انجام رسانيد.  دولتي يونان بود

كنند از شدت به عبارت ديگر در حال حاضر سران كشورهاي حوزه يورو، با بكار بستن تركيبي از سناريوي اول و دوم تالش مي
اد اين حوزه بكاهند. همچنين، شايد بتوان نظر سران حوزه يورو را در خصوص سناريوي خروج يونان از شمول يورو بحران در اقتص

ما تصميم گرفتيم كه يك واحد «را به خوبي در سخنان آنگال مركل، صدر اعظم آلمان، دريافت جايي كه به صراحت اعالم كرد 
بار است كه به كشورهايي  ي نبود بلكه يك تصميم سياسي نيز بود. اين فاجعهپولي مشترك داشته باشيم. اين تنها يك تصميم مال

به شدت "كه منطقه يورو با خروج يونان و ادامه داد » مخواهي كه تصميم گرفتند به ما بپيوندند بگوييم كه ما ديگر شما را نمي

از طرف آلمان،  موضع گيري صريحن با چني 22»همه دنيا سوال خواهند كرد كه نفر بعدي كيست؟ «و  خواهد شد "تضعيف
گيري هر نوع اتحاد پولي جديد وابسته به نظر آن خواهد بود، تحقق سناريوي بزرگترين اقتصاد حوزه يورو و كشوري كه شكل

  چهارم نيز حداقل در كوتاه مدت دور از انتظار خواهد بود.
                                                            
22 http://mg.co.za/article/2012-03-26-merkel-warns-against-greeces-eurozone-exit/ 
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  گيري  خالصه و نتيجه -5
ي سران كشورهاي اتحاديه اروپا است. دليل بحراني كه امروز ظهور كرده است را در حال حاضر نگراني اصلبحران در حوزه يورو 

گيري و حاكميت يورو بر بخش  توان در طراحي اين حوزه ديد. شكل توان در ابعاد مختلف جستجو كرد. دليل اصلي و اول را مي مي
حالي كه از همان ابتدا با وجود اتحاد پولي در اين  وسيعي از اروپا با خواست سياسي سران بسياري از كشورهاي منطقه انجام شد در

درصد توليد  60بايست از  حوزه در بخش مالي، كشورها به شدت ناهمگن بودند. در حالي كه در كشورهاي عضو بدهيهاي دولتي مي
درصد توليد  100بيش از  كرد، از همان ابتدا كشورهايي چون ايتاليا وارد حوزه يورو شدند كه بدهي آنها ناخالص داخلي تجاوز نمي

ناخالص داخلي بود. به عبارت ديگر، به دليل خواست سياسي از واقعيات اقتصادي كه از همان ابتدا دوام و بقاي واحد پول مشترك 
پوشي شد. با تثبيت يورو در منطقه نه تنها انضباط مالي كشورها بيشتر نشد بلكه به دليل دسترسي كشورها  كرد، چشم را تهديد مي

حاكم بر اقتصاد آلمان كه به شكل سنتي همواره پايين بودند، دولتها به انباشت بدهي كه در ابتدا ارزان   گيري با نرخهاي بهره به وام
دهندگان كشورهاي خود به خصوص در كشورهاي پيراموني  رسيد و تامين مالي مخارج براي خريد محبوبيت بين راي به نظر مي

گرفت بنا به  ري كه مثالً در كشوري همچون يونان در صورتي كه امسال بازسازي بدهي صورت نميحوزه يورو پرداختند به طو
گرفت. بنابراين با اين حجم عظيم بدهيها و با رسيدن سررسيد  درصد توليد ناخالص داخلي پيشي مي 180ها رقم بدهي از  بيني پيش

ها را از كشورهاي اروپايي فراري داد، برخي از  بسياري از سرمايه شروع شد و 2008آنها و بحران مالي اقتصاد جهاني كه در سال 
اند. بحران در حيطه ديگري نيز رخ نشان داده است و آن بحران  دولتهاي حوزه يورو در حال حاضر تا مرز ورشكستگي پيش رفته

رفي يورو در بسياري از كشورها و پذيري و كسري تراز پرداختها است كه به دليل عدم انجام اصالحات ساختاري پس از مع رقابت
بر عكس انجام اصالحات اقتصادي مناسب در آلمان به عنوان بزرگترين اقتصاد حوزه، در طي سالها عدم تراز حساب جاري در بين 
كشورهاي حوزه و به نفع آلمان وجود داشت كه در طي ساليان گذشته اين كسري تراز از طريق ورود سرمايه خارجي و حساب 

و فرار سرمايه از اين كشورها، ادامه وضعيت با كسري  2008شد كه با شروع بحران مالي جهاني در سال  ه پوشش داده ميسرماي
مدت با كاهش ارزش پول ملي وجود ندارد  تراز پرداختهاي حاكم ممكن نبود، به خصوص آن كه امكان تصحيح وضعيت در كوتاه

پذيري بر دوش اصالحات طرف عرضه به خصوص تعديل و  تمام بار افزايش رقابتچرا كه يك پول واحد در منطقه جريان دارد و 
پذير منطقه به دنبال داشته است. عالوه بر اينها،  كاهش دستمزدها است كه انجام آن ناآراميهاي مدني زيادي در كشورهاي آسيب
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رضه منتشر شده توسط دولتهاي داراي شود چرا كه بخش اعظم اوراق ق در حوزه بانكي يورو نيز بحران به خوبي احساس مي
بدهيهاي عظيم در حوزه يورو، توسط بانكهاي منطقه خريداري شده و در زمره داراييهاي آنها قرار گرفته است بدون آن كه احتمال 

شد دارايي  نكول اين اوراق در نظر گرفته شود. حال هر گونه عدم توانايي دولتها در بازپرداخت اين بدهيهاي حاكميتي باعث خواهد
  خود را از دست داده و ورشكست شوند.  23اين بانكها به شدت دچار كاهش شده و بانكها توانايي بازپرداخت بدهيهاي

 - 2اعمال انبساط پولي در حوزه  -1شود كه عبارتند از  بيني مي بنابراين، براي حل بحران چهار سناريو براي آينده حوزه يورو پيش
گيري  شكل -4ترين كشور درگير بحران بدهي از شمول يورو  خروج يونان به عنوان اصلي -3كميتي نكول بخشي از بدهيهاي حا

رسد در حال حاضر سران كشورهاي حوزه يورو براي حل بحران به  اتحاد جديد پولي با مركزيت آلمان و فرانسه كه به نظر مي
بوده  2و براي انجام اين كار در حال اعمال سناريوي شماره دنبال رفع مشكل درگيرترين كشور عضو با بحران يعني يونان هستند 

كنند. با مخالفت شديد آلمان با خروج  و به همراه آن اندكي از سناريوي شماره يك را نيز با تقويت صندوق ثبات مالي اروپا اجرا مي
گرا در انتخابات ماه  احزاب چپيونان و عزم سياسي كشورهاي منطقه به حفظ يكپارچگي حوزه تحت نفوذ يورو، همچنين شكست 

     در حال حاضر از برنامه كاري سران كشورهاي حوزه خارج هستند.    4و  3در يونان، سناريوي  2012ژوئن 
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