
در طی سال های اخیر معضل بدهی های یونان سرتیتر خبرهای روز و یکی از  موض�وعات اص�لی بح�ث و

گفتگوها در سطوح مختلف، از شوهای تلویزیونی گرفت�ه ت�ا کنفرانس ه�ا و س��یمینارهای ک�امل  تخصص�ی،

 اکثر افراد،  مسأله بدهی های یون�ان را تجزی�ه و تحلی�ل نم�وده و در م�ورد
 
بوده و هست. در اروپا تقریبا

چگونگی حل آن نظر دارند. متأسفانه در این میان، برخی از واقعیات ب�ا ش�ایعات  ترکی�ب گش�ته ک�ه در

بعضی از موارد به بداموزی های کامل  حیرت اوری تبدیل ش�ده ان�د. س�رعت  ای�ن چرخ�ش ک�ه ت�ا س�ال

،  کشور و مردمی به عنوان مهد تمدن و گل سر سبد دموکراسی اروپایی تلقی می شد، تا اینک��ه از۲۰۰۷

اوج خود به چنان دره ای سقوط نموده به گونه ای که گاه دی.ان ای همان مردم، متفاوت از دیگ��ر م��ردم

اروپا،  در معنای منفی ان، قلمداد می گردد، انسان را به حی�رت وامی دارد.  متأس��فانه ای�ن ب��داموزی ها

حتی توسط بعضی از طرفداران چپ ایرانی نیز تکرار می شوند.

 ممک�ن اس��ت پ�س از تس�لیم یون�ان ب��ه نظ�رات مقام�ات یون�انی و در ادام�ه آن تص��ویب راه حل ه��ای

مصیبت بار ترویکا در مجلس یونان به کمک احزاب راست و میانه، از میزان این مباحث تا ح��دی کاس��ته

 هم�ان س�ناریویی هس�تیم ک�ه قبل ت�ر از آن مثل  در
 
شود. اما ما در برخورد با یونان شاهد تک�رار تقریب�ا

رابطه با ایسلند و یا قبرس دیده بودیم. برخورد اخلقی کردن با قضیه و اینکه آدم مق�روض بای�د چ�وب

ندانم کاری های خود را بخورد، پاسخی به اینکه چرا و چگونه کشورهای مختلف یکی پس از دیگری طمع��ه

سرمایه مالی می شوند،  نمی دهد. در عین حال آیا باید هر قرضی، حتی اگر تحمیلی باشد، را  پرداخت.

در طول تاریخ در بسیاری از شورش ها، من جمله شورش های دهقانی، مسأله اصلی دی��ون دهقان ه��ا ب��ه

اربابان بوده است. در اکثر موارد دهقانان فقط خواهان بخشیده شدن بخشی از بدهی های خود بودن��د.

آیا نیروهای مترقی  آن زمان  نیز می بایستی  ضمن محکوم کردن این شورش ها، خواهان ب�ازپرداخت

بدهی ها گردند. 

طبعا راه حل معضل یونان بسیار پیچیده است و شاید هیچ کس نسخه مناسبی برای آن نداشته باش��د.

 در یونان مشکلت فروانی وجود دارند، مثل سیستم مالیاتی ان، که بایستی تصحیح شوند. ام��ا م��ا
 
قطعا

شاهد یک جنگ تمام عیار در تمام عرصه ها و نه فقط حوزه اقتصادی هستیم. در جنگی ک�ه ب�ا گفت�ن ی�ک

واقعیت  کتمان ناپذیر، همزمان صدها دروغ دیگر تحویل داده می شود. شایعه اس��ت ک��ه انجل مرک��ل در

مورد سیپراس نخست وزیر یونان به مشاورانش گفته است: «او سخت گیر و ایدئولوژیک اس�ت.» ام�روز،

با توجه به سیر حوادثی که شاهدش بودیم، ایا  این گفته، شرح حال وی ی�ا س�یپراس اس�ت؟ چ�ه کس�ی

سختگیر بود و دیگری را به صلیب کشید؟( اما در اینجا نیز می توان  موضوع امکانات دیگر  سیپراس، ب�ه

جای   سرخم کردن، و جرأت و شجاعت سیریزا در انتخاب راهی دیگر را بحث ک��رد.) در ه��ر ح�ال،  ح��تی



اگر ترویکا و مقامات مسئول حوزه اروپا خود را پی��روز ای��ن جن��گ قلم��داد نماین��د، مج��روح  ای��ن جن��گ 

نابرابر، فقط مردم ریاضت کشیده یونان نیست، بلکه  پروژه اتحادیه اروپا  نیز می باشد.

  برای توض��یح س��اده اقتص��ادیvox.comدر زیر مجموعه ای از نوشته ها و نمودارهای مختلف از سایت 

مشکل بدهی های یونان و مشکلت پروژه اروپا تهیه شده است. بایستی ت��وجه نم��ود ک��ه ای��ن تحلیل  و

انالیزها برای مردم آمریکا نوشته شده اند. این موضوع باعث گشته تا نویسندگان ب��ا آزادی و بیطرف��ی
کمی بیشتر به کنه قضیه بنگرند. این به معنی درستی همه واقعیات طرح شده در اینجا نمی باشد- مثل 

مسئله دموکراسی سیاسی کمتر مورد توجه واقع شده است-اما از هر جهت آموزنده است.

تشریح بحران بدهی یونان با کمک نمودار و نقشه

ارزا کلین، ماتیو ایگلسیاس، تیموتی بی لینوشته:

برگردان: رضا جاسکی

۵۷۰۹تعداد کلمات: 

) حوزه یورو یک پروژه سیاسی است و نه اقتصادی۱
اگر سعی به درک حوزه یورو به عنوان یک سیاست اقتصادی نمائید، بسرعت به ای��ن ن��تیجه می رس��ید

 این موضوع ما را بدین نتیجه جا می رساند که معم��اران آن
 
که این ایده بسیار احمقانه ای است. طبیعتا

ادم های احمقی بوده و سیاس��ت گذاران بروکس��ل و فرانکف��ورت ک��ه نظ��ارت آن را ب��ه عه��ده دارن��د نی��ز

ادم های احمقی هستند. و اگر سعی شود همه چیز را از طریق لنز حماقت  افراد دریافت، آنگ��اه در نه��ایت

همه چیز به سوء تفاهم ختم خواهد شد.

 کشور اروپایی که از ی��ورو۱۹مهمترین چیزی که بایستی در مورد حوزه یورو دانست-گروهی متشکل از 

به عنوان واحد رسمی پول خود استفاده می کنند-این است که آن، در درجه اول ی��ک پ��روژه سیاس��ی

است و نه اقتصادی. و با وجود مشکلت قابل توجه اقتصاد اروپا، حوزه یورو خود اشاره به همه نشانه های

موفقیت در هدف سیاسی خویش در ادغام عمیق و عمیق تر کشورهای اروپایی می کند.

شرکای اصلی تجاری ایرلند عبارتند از ایالت متحده و انگلستان. شرکای تجاری اص��لی فنلن��د روس��یه و



سوئد هستند. از نظر اقتصادی به سادگی نمی توان توضیح داد که چرا آن ها بخواهن��د ک�ه در ی��ک اتح�اد

ارزی با ایتالیا، پرتغال و یونان باشند.

 نقشه اتحادیه اروپا

 

        کشورهای عضو حوزه یورو            یک نقشه از منطقه یورو و وضعیت کشور و سرزمین های اطراف ان

 کشورهایی که از ی��ورو در ن��تیجه ی��ک        دیگر کشورهای اتحادیه اروپا         کشورهای عضو اتحاد پولی

کشورهایی که بطور یک جانبه از یورو  استفاده می کنند       معاهده با اتحادیه اروپا استفاده می کنند



کشورهای عضو حوزه یورو -پرتغال، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک، هلند، المان، ایتالیا، اتریش،

ایرلند، فنلند، قبرس، استونی، مالت، یونان، اسلواکی، اس��لوونی، لیت��وانی و لت���ونی-همه از کن��ترل

ملی سیاست های پولی خ��ویش دس��ت کش��یده و آن را ب��ه بان��ک مرک��زی اروپ��ا در فرانکف��ورت واگ��ذار

کرده اند. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تعیین کرده، مقدار یوروی در جریان را کنترل می کند و به طور

کلی وظایفی را برای اعضایش انجام می دهد  که بانک فدرال رزرو برای ایالت متحده یا بان��ک مرک��زی

ژاپن برای ژاپن انجام می دهد.

به عنوان یک سیاست اقتصادی، این ایده دارای معایب جدی است. منطقه اروپا آن چی��زی نیس��ت ک��ه

اقتص�اددانان آن را ی�ک منطق�ه بهین��ه ارزی می نامن���د-اقتصادهای عض�و آن بس��یار ب��زرگ و متف��اوت

هستند.

یکی از این معایب که از قدرتش می کاهد این است که اروپا دارای تحرک نی��روی ک��ار مح��دودی مثل  در

مقایسه با ایالت متحده است. اگر اقتصاد در هلند قوی اما در اسپانیا ضعیف باش��د، ب�رای اس��پانیایی ها

بسیار سخت است که به امستردام نقل مکان کنند، زی��را آن ه��ا زب��ان هلن��دی بل��د نیس��تند. کش��ورهای

اروپایی دارای دولت های رفاه جداگانه بوده و صاحب  استانداردهای متوسط زن��دگی متف��اوتی هس��تند.

در نتیجه، شرایط اقتصادی می تواند در یک گوشه از اقتصاد حوزه یورو بسیار متف��اوت از دیگ��ر قس��مت ها

باشد، و این موضوع، برای بانک مرکزی اروپا ایجاد سیاستی که برای هر جایی مناسب باشد  را  مش��کل

می سازد.

به خاطر این مشکلت است که در این روزها، نویسندگان اقتصادی مشتاقانه در صدد محک��ومیت ه��ر چ��ه

قویتر معایب اساسی حوزه یورو هستند. مت اوبراین، آن را «یک دستگاه روز قیامت برای تبدیل رکود

به افسردگی» خطاب می کند، که بسیار برازنده است.

اما اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا یک خبط نیست، بلکه آن یک ایده سیاسی بسیار بلن��دپروازانه اس��ت.

 ، رهبران اروپا به این نتیجه رسیدند که جنگ دوم جهانی ن��ه فق�ط ی��ک۱۹۵۰  و اوایل۱۹۴۰در اواخر دهه 

رویداد منحصربفرد وحشتناک نبود، بلکه نقطه  اوج رون��د قرن ه��ا رق��ابت ق��درت های ب��زرگ ب��ود. آن ه��ا

متعهد به ایجاد یک س��ری از مؤسس��ات ش�دند-در ابت�دا انجم�ن زغ�ال و ف�ولد اروپ��ایی، بع�د انجم��ن

اقتصادی اروپا، و سپس اتحادیه اروپا-تا امکان ب��روز جن��گ را ن��اممکن س��ازند. ب��ا ادغ��ام ص��نایع ف��ولد

فرانسه و المان، این امکان وجود نداشت که هیچکدام از کشورها بدون همکاری با یکدیگر به تولید م��واد



جنگی بپردازند. ادغام عمیق تر در سال های بعد بیش از پی��ش امک��ان خص��ومت های نظ��امی را مش�کل

می سازد.

شعار اصلی این مساعی «اتحادی نزدیک تر از همیشه» ب��ود و اتح��ادیه پ��ولی گ��امی بس��وی ای��ن ه��دف

است. و در واقع، اگرچه پنج سال گذشته دوران معضل اقتصادی برای اعضای حوزه یورو بوده است، اما

این مشکلت دولت های عضو را بسوی اشکال نزدیک ت��ر ادغ��ام سیاس��ی و اقتص��ادی ح��ول موض��وعاتی

مانندتنظیم بودجه  و مقررات بانکی هل داده است.

معنای سیاسی حوزه یورو و پروژه اروپا در جاهای مختلف کمی فرق می کند. برای فرانسه و الم��ان، ب��ه

معنی پایان جنگ است. برای ایرلند، به معنای استقلل از پادشاهی متحد است. برای فنلند و لت��ونی

و دیگر کشورهای شرقی به معنی استقلل از حوزه نفوذ روسیه می یاشد. برای اسپانیا و پرتقال، آن به

معنای ختم دیکتاتوری و ادغام در قلمرو دموکراسی است. برای یونان، آن به معنای صدور گواهین��امه

به عنوان یک کشور واقعی اروپایی است (بر خلف ترکیه).

این ایده های بزرگ سیاسی است که نی��روی محرک��ه و کش�ش ح��وزه ی��ورو و اک��ثریت قری��ب ب�ه اتف��اق

رهبران جریان اصلی اروپا محسوب می شوند. به این دلیل است که این کش��ورها مای��ل ب��ه قب��ول درد

زیادی برای زنده نگه داشتن حوزه یورو هستند. هر چیز فراتر از بقای این رویا-از جمله اقتصاد عمل��ی-

ثانوی است.

)بحران منطقه اروپا واقعا  به پایان نرسیده است۲
۲۰۱۰ نظری  وجود دارد که بنا بر آن بحران حوزه یورو چیزی متعلق به گذشته است، چیزی که در س��ال 

  به پایان رسید. اگر ما مایل به قب��ول  نظ��ر ی��ک بانک��دار، ی��ک تنظیم کنن��ده۲۰۱۳شروع شد اما در سال 

بانکی، یا یک مقام وزارت خزانه داری که نگران اقتصاد آمریکاست باشیم، آن گاه این نظر عاقلنه است.

مشکلت اقتصادی اروپا دیگر تهدیدی برای ثبات اقتصادی در آمریکا محسوب نمی شوند. از سوی دیگر،

 درصد است، احزاب سیاسی افراطی در حال ظه��ور هس��تند، و۱۱نرخ بیکاری در منطقه اروپا هنوز بیش از 

هنوز تولید ناخالص داخلی کشورهایی که ض��ربه س��خت اقتص��ادی خورده ان��د، پ��ایین تر از سطح اش��ان در

  می باشد.۲۰۰۷سال 

بر اساس دیدگاه خوش بینانه، بحرانی که خطر حاد عدم پرداخت و نکول یونان برای بدهی های خود را



در بر می گیرد، می تواند به یک سری نکول زنجیره ای در پرتغال، اسپانیا، ایرلند و ح��تی ممک��ن اس��ت

ایتالیا ختم شود.این مجموعه نکول موجب درهم شکستن سیس��تم ب��انکی اروپ��ا،  احتم��ال  ورشکس��تگی

دولت فرانسه گشته و تأثیرات بزرگی در آسیا و ایالت متحده بر جای گذارد. و حتی بدتر، فق��ط ت��رس از

این سناریو آن را به یک پیشگویی منحصربفرد تبدیل کرده بود. سرمایه گذاران نگران   قص��ور اس��پانیا

(و ایرلند، و پرتغال، و ایتالیا) درپرداخت ب��دهی های خ��ود، هزینه ه��ای اس��تقراض را افزای��ش داده و در

نتیجه احتمال ورشکستگی را بییشتر نمودند.

تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصادهای بحران زده  و غیربحرانی



این بحران  منطقه اروپا به پایان رسیده است.

 ، نرخ بهره را، با قول انجام «ه��ر آنچ��ه» ک��ه ب��رای۲۰۱۲رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراگی در جولی 

جلوگیری از نکول زنجیره ای لزم باشد، پایین اورد. ای��ن اق��دام وحش��ت ف��وری را از بی��ن ب��رد و ب��رای

سیاستگذاران اروپایی مقداری زمان  با ارزش خرید. از  ای��ن زم��ان ب�ه خ��وبی ب�رای ایج��اد ثب��ات م��الی

استفاده شده است. کشور بسیار کوچک قبرس  یک نکول مدیریت شده را از س��ر گذران��د ب��دون آنک��ه

جرقه آن هجوم به  بانک ها در  سراسر اروپا را ایجاد کند یا آنکه م��وج نکول ه��ای مل��ی دیگ��ران را ب��اعث

شود. از این موضوع به عنوان اثبات اینک��ه چنی��ن مکانیس��می می توان�د در ص�ورت ل�زوم ب�رای از س��ر

گذراندن نکول یونان بکار بسته شود، استفاده شد.

بطور خلصه، هم اکنون احتمال وقوع ان موضوع  مشخصی که باعث نگران��ی م��ردم می ش��د،  وق��تی ک��ه

عبارت «بحران حوزه یورو» در اخبار پخش می گشت، بسیار بعید به نظر می رسد.

اما از جهت دیگری اقتصادهای حوزه یورو همچنان در بحران بسر می برند:

 

نرخ بیکاری در حوزه اروپا

  از  رکود جدی رنج برد. و نیز مانن��د ای��الت۲۰۰۹ و ۲۰۰۸همچون ایالت متحده، حوزه یورو در سال های 



متحده، اقتصاد حوزه یورو شروع به بهبود نمود.

 دوباره اوضاع در اواسط سال 
 
 رو به خرابی گذاشت. و در حالی ک��ه۲۰۱۱البته بر خلف ایالت متحده، بعدا

 بهبود یافته است، هنوز نرخ بیکاری بالتر از دوران اوج رکود اصلی۲۰۱۴بازار کار حوزه یورو در طی سال 

 درصد است، ولی میزان بیکاری۱۰٫۵ درصد است. در فرانسه، آن «فقط» ۲۶می باشد. در یونان، این نرخ 

در حال افزایش است.

این وضعیت-که می توان آن را رکود اروپا نامید-با بحران اصلی منطق��ه اروپ��ا تف��اوت دارد، ام��ا ب��ا آن

مربوط می باشد. و بحران هنوز بسر نیامده است. در واق��ع، بنظ��ر می رس��د ک��ه وض��عیت اقتص��ادی رو ب��ه

وخامت گذاشته است.

)بدهی باعث بحران نشد۳
بنا به تصور رایج غلط، که بارها  مقامات عالی رتبه اروپایی ب��دان مرتک��ب ش��ده اند، عن��وان می ش��ود ک��ه

بحران اقتصادی در اروپا به خاطر  استقراض بیش از حد و ب��دهی های دول��تی ب�وده اس��ت. ای�ن وارون�ه

کردن موضوع است. این درست اس��ت ک��ه یون��ان و برخ��ی کش��ورهای دیگ��ر قب��ل از بح��ران ب��ا مس��أله

استقراض بیش از حد دست و پنجه نرم می کردند. اما مثل  اسپانیا،  قبل از س��قوط اقتص��ادی اش  م��ازاد

بودجه داشت. این شدت رکود اقتصادی بود که معضل بدهی را ایجاد کرد و نه برعکس. به عبارت دیگر،

عیوب ساختاری معماری حوزه یورو منبع اصلی مشکلت است-و نه رفتار غیرمسئولنه دولت های مجزا.



کسری /مازاد بودجه اسپانیا نسبت به تولید ناخالص داخلی

 همه کشورها خواهد ش��د.
 
بطور کلی فروپاشی اقتصادی منجر به معضل کسری بودجه بزرگی برای تقریبا

برخی از این ها جنبه ریاضی دارند. هنگامی که تولید ناخالص داخلی س��قوط می کن��د، نس��بت ق��رض ب��ه

تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. فراتر از ان، افراد بیکار از مزایای اجتماعی استفاده می کنن��د ت��ا

اینکه مالیات بپردازند. من��اطق دچ��ار رک��ود ش��اهد س��قوط  ارزش املک  و ک��اهش مالیات ه��ای املک و

مستغلت خواهند بود. فاجعه اقتصادی به فاجعه بودجه ای ختم خواهد شد.

برخی از کشورهای اروپایی، بویژه یونان، بدون در نظر گرفتن شرایط، به سوی فاجعه ب��ودجه ای رفتن��د.

و نیز جای تردید وجود دارد که کشورهایی مانند اسپانیا می توانستند بدون رون��ق اقتص��ادی ناش��ی از

عضویت در یورو، به مازاد بودجه میان دهه ای خویش دست یابند. اما با نگاه ب��ه عق��ب، می ت��وان گف��ت

 ، اقتصاد بسیار ضعیف پرتغال، ایرلند، ایتالیا، و اسپانیا بود-و نه۲۰۱۰منبع اصلی مشکلت حاد در سال 

کاربست  بودجه های غیر مسئولنه. و منبع اصلی این مشکلت خود طراحی ناقص حوزه یورو بود. 



)ارز واحد باعث بحران اصلی اقتصادی حوزه یورو گشت۴
جزئیات کامل مشکلت اقتصادی اروپا پیچیده هستند، اما در واق��ع،  منب��ع اص��لی مش��کل بس��یار س��اده

است. ابزار اصلی که کشورهای مدرن برای بهبود رکود  اقتصادی از آن استفاده می کنند، سیاس��ت های

پولی است، اما طبیعت حوزه یورو به گونه ای است که وقتی کشورها وارد رک�ود اقتص�ادی ش�دند، آن ه��ا

دارای بانک ه��ای مرک��زی مخت��ص ب��ه خ��ود نب��وده ت��ا بتوانن��د از آن ب��رای بهب��ودی کم��ک بگیرن��د.

برون سپاری سیاست پولی به بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت، ایرلند، پرتغ�ال، یون��ان و اس��پانیا را در

 بی دفاع کرد.۲۰۰۸مقابل رکود اقتصادی سال 

به طور گسترده تر، ریشه های بحران در الگویی قرار داش��ت ک��ه در دوران جهانی ش��دن م��الی ک��امل  رای��ج

بود.

آنچه که اتفاق می افتد این است که در برخی از کشورها چیزی- رفرم های سیاسی یا اقتصادی یا رون��ق

منابع طبیعی- رخ می دهد که ناگهان ب��اعث می گ��ردد  اقتص��اد امیدوارکنن��ده تر بنظ��ر رس��د. در ن��تیجه،

س��رمایه گذاران خ��ارجی تص��میم می گیرن��د ک��ه از فرص��ت اس��تفاده کنن��د. از آنج��ا ک��ه خارجی ه��ا،

سرمایه گذارانی هستند که فاقد دانش دقیق در مورد جای مشخص  فرصت های اقتصادی هستند، آن ه��ا

به بانک های محلی پول قرض می دهند. بانک های محلی انباشته از پول نقد  خ��ارجی ش��روع ب��ه رون��ق

اعتبار ارزان می کنند. این اعتبار خود  منبع قدرت اقتصادی می شود-تعداد زیادی از مردم وام مسکن

دریافت می کنند، در نتیجه آن باعث رونق خانه سازی می شود.

بعدا، خبرهای بدی پیش می اید و بعضی از س��رمایه گذاران خ��ارجی عص��بی گش��ته و پول ه��ای خ��ود را

بیرون می کشند. سپس دیگر سرمایه گذاران خارجی متوجه می شوند که مقدار زیادی از رش��د اقتص��ادی

اخیر پیامد رونق اعتباری بوده تا اینکه اساسا تغییر خاصی اتفاق افتاده باشد.در نتیجه آن ها نیز دچ��ار

نگرانی شده و شروع ب��ه بی�رون کش��یدن پ�ول خ��ود می نماین��د. ب��زودی، حب��اب اعتب��اری می ترک��د و

مشکلت بزرکی را در پشت خود باقی می گذارد.

می توان این حباب و  سقوط متعاقب ان را در چندین کشور منطقه اروپا،  در میزان بازدهی اوراق قرض��ه

در نمودار زیر دید. عرضه یورو باعث موجی از شور و شوق س��رمایه گذاری در م��ورد برخ��ی از کش��ورهای

جدید گشت که قبلشهرت بدی در مدیریت اقتص�ادی داش��تند، و هزینه ه��ای استقراض��ی ان��ان ت��ا س��طح

آلمان نزول کرد. سپس فروپاشی لیمن برادرز باعث فروپاشی این اشتیاق گشت.



 سال ۱۰ نمودار نرخ بهره قروض دولتی برای کشورهای مختلف در طی 

این الگو بارها  در طی دهه ها تا آخر بازی شده اس�ت. و آن در جن�وب اروپ��ا، وق�تی ک�ه یون��ان، ایتالی��ا،

اسپانیا و پرتغال برای عضویت در اتحادیه پولی حوزه یورو با آلمان و دیگر کشورها ک��ه ش��هرت به��تری

در مورد مدیریت اقتصاد کلن داشتند ثبت نام کردند، اتفاق افت��اد. در نم��ونه ایرلن��د، ای��ن موض��وع ب��ا

  می باش��د. م.) و۱۹۹۵–۲۰۰۰نئشگی «ببر س��لتیک» (منظ��ور رش��د اقتص��ادی س��ریع ایرلن��د در س��ال های 

مردمی که از مالیات بر در آمد ک�م  ش��رکت های ب��زرگ در جزی��ره زم��رد س��بز (ن��ام ش��اعرانه ایرلن��د. م.)

هیجان زده گشته بودند، همراه گشت. پس از فروپاشی لیمن برادرز و پاره ای دیگر از اخبار بد اقتصادی،

همه  بیش از پیش مخالف ریسک پذیری گشته و خروج پول ها آغاز گشت. 



میزان سپرده های بانکی در یونان قبل و بعد از شروع بحران
آنچه که بطور طبیعی،  وقتی تمام خارجی های وحشت زده پول خ��ود را خ��ارج می کنن��د،  اتف�اق می افت�د

این است که بحران ارزی بوجود می اید. همه پول  محلی را فروخته و س��رمایه گذاری خ��ود را دوب��اره ب��ه

عقب به شکل دلر (و یا ین و یا هر چیز دیگر) در می اورنند، بنابراین، ارزش ارز سقوط می کند. این ام��ر

معمول  بسیار ناخوشایند است، و باعث افزایش قیمت ها و کاهش استانداردهای زندگی می گردد. روزنه

امید در این شرایط سخت این است که ارز  ارزان،  کالهای تولید شده  و خدمات محلی  را بط��ور ارزان در

اختی��ار خارجی ه��ا ب��رای خری��د می گ��ذارد. در ن��تیجه، ب��ا ش��روع ص��ادرات   زی��اد کاله��ا  (و ی��ا میزب��انی

توریست ها)،  افرادی که  از کار در پروژه هایی که با س��رمایه گذاری خ��ارجی  می چرخیدن��د، بیک��ار گش��ته،

دوباره صاحب کار گشته و به تولید کال و یا  ارائه خدمات به خارجی ها  می پردازند.



مقایسه نرخ بیکاری در بریتانیا و ایرلند. به سطح بالی بیکاری در ایرلند پس از خروج از
بحران در مقایسه با بریتانیا توجه شود

درست در اینجاست که بحران حوزه یورو  متفاوت می گردد. مقدار زیادی پول «خارجی» ک��ه از جاه��ایی

چون آلمان و هلن��د سرچش��مه می گرف��ت، ب��ه یون��ان و اس��پانیا ج��اری ش��د. و هم��ه ای��ن کش��ورها از ارز

یکسانی-یورو-استفاده می کردند. در نتیجه، وقتی که پول خارجی به خانه خود بازگشت، کشورهای رنج

کشیده که صادراتشان منوط به یک ارز ارزان تر است، افزای�ش نی��افته چ��را ک�ه آن ه�ا هن��وز از هم�ان ارز 

گران استفاده می کردند. رونق اعتباری به پایان رسید و عده زیادی بیکار گشتند، ام��ا اش��تغال مج��دد

افراد بیکار بسیار کم بود.

هم اکنون  مقامات  بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت و کمیسیون اروپا در بروکسل طی سال ها در تلش



هستند که این مشکل را به «اصلحات ساختاری» و «کاهش ارزش داخلی» ربط دهن�د. یعن��ی اساس��ا، ب��ا

کاهش دستمزدها، قیمت ها و مزایای دولتی در کشورهای درگی��ر می ت��وان از ت��أثیر ک��اهش ارزش ارزی

تقلید نمود. مشکل این موضوع به سادگی این است که راه حل یادشده از نظر لجیستکی سخت و از نظر

سیاسی بحث انگیز می باشد؛ مردم دوست ندارند که خارجی ه��ا بیاین��د و حقوق اش��ان را ک��اهش دهن��د.

مشکل دیگر این است، در حالی ک��ه ک��اهش ارزش ارز هم  دس��تمزدها و ه��م ب��دهی را ک��اهش می ده��د،

«کاهش ارزش داخلی» دستمزدها را کاهش می دهد، اما بدهی ها بدون تغییر باقی می مانند.

این برنامه اصلحات ریاضت اقتصادی و ساختاری، در ایرلند، در جایی که در آن نرخ بیکاری بط��ور قاب��ل

  درصد کاهش را نشان می ده��د،  ب��ه به��ترین وجه��ی عم��ل ک��رده۱۵ملحظه نسبت به نقطه اوج خویش 

است. با وجود این، هنوز نرخ بیکاری ایرلند بس��یار ب��التر از ای��الت متح��ده ی��ا بریتانی��ا، ک��ه در آنج��ا از

سیاست مستقل پولی برای مبارزه با بیکاری استفاده شده است، می باشد (به نمودار قبلی نگاه کنید).

بنابراین طلسم دو رقمی بیکاری در طی سال های طولنی در ایرلند که یک قصه موفقیت در ح��وزه ی��ورو

تلقی می شود، در واقع نشان می دهد که وضعیت کلی چقدر تلخ می باشد.

)اروپا در حال حاضر با مشکلت اقتصادی حتی بزرگتری روبروست۵
حتی اگر خطر نکول یونان، که می توانست موجب  زنجیره ای از بحران های مالی و بانکی گردد، از  بع��د

  کاهش یافته است، مشکلت اقتصادی حوزه یورو از بسیاری جهات بدتر ش��ده اس��ت. ن��رخ۲۰۱۳از سال 

بیکاری بسیار زیاد است و گاهی در کشورهایی که اصل در مرکز بحران بدهی دولتی نبوده ان��د، در ح��ال

افزایش می باشد.



نرخ بیکاری در کشورهای فرانسه، فنلند و بلژیک

البته، هر کشوری مشکلت ویژه خود را دارد، و  فرانسه به خاطر اقتصاد بشدت کنترل شده اش ب��ویژه در

دنیای کشورهای انگلیس زبان هرگز مخالف کم نمی اورد. اما نکته اینجاست که در حال حاضر  عمل ک��رد

ضعیف بازار کار کامل  در سراسر اروپا ، از جمله در کشورهایی با حکومت های چه دست راستی و چه دست

چپی،  در کشورهایی که دچار بحران بدهی دولتی هستند و یا در کشورهایی ک��ه چنی��ن نیس��تند،  رواج

دارد. 

کامل  واضح است که مشکل اصلی، فقدان کلی تقاضاست که ب��ه س��ادگی از ن��رخ پ��ایین و در ح�ال س��قوط

 سنگین آلمان با نرخ بیکاری پایین،
 
تورم در حوزه اروپا قابل ملحظه است.تورم، حتی در اقتصاد نسبتا

  درصدی  تورم که هدف بانک مرکزی اروپا می باشد، است.۲بسیار پایین تر از نرخ 

آنچه که کمتر واضح است اینکه در مورد آن، چه باید کرد.

بنابر یک دیدگاه، بانک های مرکزی می توانند در صورتی که بخواهند، همیشه تقاض��ای بیش��تری تولی��د



کنند، از این رو همه این مشکل باید به پای بانک مرکزی اروپا گذاشته شود. دیدگاه دیگر این است ک��ه

 ب��دین ج��ا خت��م
 
 اروپا نیاز به محرکه بیشتری از طری��ق سیاس��ت های م��الی دارد، ک��ه ای��ن ض��رورتا

 
اساسا

می گردد که مالیات دهندگان آلمانی برای تأمین مالی استقراض اسپانیا پول بیشتری بپردازن��د، و در

نتیجه از نظر سیاسی، این نظر می تواند چالش بزرگی ایجاد کند.

نرخ تورم در هجده کشور حوزه اروپا

در  آنچه که نمی توان شک نمود این اس��ت ک��ه بان��ک مرک��زی اروپ��ا در مقایس��ه ب��ا ف��درال رزرو ای��الت

متحده، بانک انگلیس، یا بانک ژاپن در تلش برای تشویق به تقاضا، بسیار کمتر تهاجمی عم��ل ک��رده

است. بنابراین، حوزه یورو به نرخ بیکاری بسیار بال و تورم بسیار پایین رسیده است.



 )استراتژی سیریزا می توانست موفق شود-پنج سال پیش۶
، چیزی شبیه آنچه که س��یریزا ب�ه دنب�ال آن اس��ت، می توانس��ت عمل�ی باش�د.۲۰۱۰با بازگشت به سال 

نکول بدهی های یونان به طلبکاران خصوصی می توانست برای یونان مصیبت بار باشد. اما آن در عین

حال برای دیگر کشورها مانند پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، و (در آن زمان) ایرلند، که بدهی ب��ر دوش ش��ان

سنگینی می کرد نیز مصیبت بار بود. و آن بطور  بالقوه می توانست برای دولت های اروپ��ایی  ب��ا دی��ون

کمتر نیز سنگین تمام شود، زیرا آن ها مجبور می ش��دند بانک ه��ایی  را نج��ات دهن��د ک��ه در اث��ر نک��ول

یونان صدمه دیده بودند.

در نتیجه، ممکن بود که برای آلمان و دیگران بسیار ارزان تر تم��ام ش��ود ک��ه ب��ه س��ادگی ب��ه یونانی ه��ا

مقداری پول دهند تا اینکه عواقب ناشی از نکول یونان را بپذیرند.

ما امروز، همه چیز فرق می کند.

دلیل اصلی این است، با وجود آنکه مقامات ح��وزه ی��ورو ش��رایط اقتص��ادی را ب��ه ط��رز اراس��ته ای ترمی��م

نکرده اند، اما آن ها مقدار وحشتناک زیادی برای جلوگیری از خطر سرایت انجام داده اند. بعضی از ای��ن

اقدامات مربوط به تقبل مسئولیت «تست های اس��ترس» رس��می اس��ت ک��ه می بایس��ت ن��وعی آرام��ش

ذهنی در رابطه با سلمت و استواری بانک های اروپایی حتی در صورت وقوع نکول یونان،  ایجاد کند.

به شکل کمتر رسمی، دو رویداد بزرگ رخ داده است. اولی مربوط به فروپاشی و ورشکستگی یک بان��ک

بزرگ پرتغالی، یعنی بانکو اسپریتو سانتو می باشد. دیگری مربوط به نکول بدهی قبرس، ی��ک کش��ور

بسیار کوچک حوزه اروپا بود که به مثابه یک آزمایش برای کنترل سرایت بدهی دولتی مورد اس��تفاده

واقع شد. هر دو رویداد بدون تحریک به هجوم به بانک ها در اسپانیا یا مشکلت بزرگ دیگری  به پای��ان

رسیدند.

در نتیجه، مبنای اقتصادی برای دستیابی به شرایط بهتر با تهدید به قتل-خودکشی اقتصاد اروپا بر باد

رفته است.

از لحاظ سیاسی، بهترین امید یون��ان احتم��ال   م��اموریت «اتح��ادی نزدیک ت��ر از همیش��ه» اتح��ادیه اروپ��ا

می باشد. حمایت مستقیم مالی از یونان  در شمال اروپا بطرز ترسناکی منفور شده اس��ت، و ب��ه همی��ن

صورت ایده چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی اروپا برای حل بدهی یونان. ام��ا در واق��ع، ه��ر دو ان��ان،

شکلی از اتحادی نزدیک تر از همیشه می باشد. برعکس، اخراج یونان از حوزه یورو،  نقطه مقابل اتح��ادی

نزدیکتر از همیشه است. بنابراین به یک معنا، روند وسیع تاریخ ب��ه نف��ع س��یریزا اس��ت. ام��ا ه��ر اق��دام



سیاسی و اقتصادی کوتاه مدت، حرکت در جهت دیگری است.

)رکود اقتصادی یونان بدتر از رکود بزرگ امریکاست۷
این نمودار توسط  دزموند لکمن از مؤسسه امریکن اینترپرایز در شهادت خود به کنگره آمریکا معرفی

می شود...

مقایسه تولید ناخالص داخلی پس از شروع رکود بزرگ در امریکا و رکود کنونی در یونان

« یونان در طول شش سال گذشته رکود اقتصادی را تجربه کرده است که قابل مقایس�ه ب�ا رک�ود ای�الت

 درصد منقبض شده است، ن��رخ بیک��اری بی��ش از۲۵ می باشد. اقتصاد آن در حدود ۱۹۳۰متحده در دهه 



 درصد  رسیده است. ۵۰ درصد است و  نرخ بیکاری جوانان به بالتر از  ۲۵

در عین حال، با وجود پنج سال ب��ودجه ریاض��تی و تن�زل ن��رخ اس��می اوراق قرض��ه خ��ود ک��ه دارن�دگان

 درصد افزایش یافته اس��ت.۱۸۰خصوصی دارند، بدهی عمومی یونان نسبت به تولید ناخالص داخلی تا 

در مرکز فروپاشی اقتصادی یونان، اعمال بی رحمانه ریاضت اقتص��ادی، در داخ��ل لب��اس اجب��اری ی��ورو،

قرار دارد. این لباس  اجباری مانع تنزل نرخ ارز گشته و یا استفاده از ی��ک سیاس��ت پ��ولی مس��تقل ب��ه

منظور جبران مضرات  تأثیر سفت کردن کمربندها در مورد مجموع تقاضا می گردد.»

نرخ بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی



به عبارت دیگر، بحران بدهی اقتصاد یونان را در هم شکسته است، ک��ه بن��وبه خ��ود ق��درت پرداخ��ت ب��ه

طلبکاران یا استخدام مردم خود را از بین برده، و بنوبه خود یونان را مجبور به التماس به حوزه اروپ��ا و

صندوق بین المللی پول برای کمک  نموده است، و اقدامات ریاضتی ک��ه آن ه��ا خواس��تار آن هس��تند،

اقتصاد یونان را بیش از پیش نابود نموده است.

) یونان ریاضت اقتصادی زیادی انجام داده است۸
مسأله ریاضت اقتصادی وقتی که به یونان می رسد، کمی پیچ می خورد. در امریکا، ریاضت اقتصادی ی��ک

انتخاب بود: بازار از قرض دادن به ایالت متحده خوشحال بود، و هست. اما در مورد  یونان، بازار هی��چ

علقه ای برای قرض دادن به یونان ندارد و بنابراین گزینه  پذیرش شرایط سختی که توسط حوزه ی��ورو

و صندوق بین المللی پول تحمیل شده است، به معنی پذیرش ریاضت هر چه شدیدتری است که ب��ازار

می تواند آن ها را بدان  مجبور کند.

ضمن توجه به این موضوع، یک روایت عجیب و غریب دیگری وجود دارد که یونان به نح��وی در مقاب��ل

تحمیل ریاضت اقتصادی مقاومت کرده است. این روایت از بیخ و بن اشتباه است.

ارقام بیکاری بایستی نقطه پایانی بر این اعتقاد گذارد که مردم یونان به نح��وی از ای��ن بح��ران آس��یب

ندیده بیرون می اید ، اما اگر ما مای��ل ب��ه تکی��ه ب��ر چی��زی مش��خص تر باش��یم، آنگ��اه نم��ودار س��یمون

 ب��ه عن��وان پ��ایه در نظ��ر گرفت��ه ش��ود، یون��ان۲۰۰۷تیل فورد از «مرکز رفرم  اروپا» مفید است.  اگر سال 

هزینه های دولتی را بیش از هر کشور دیگری در اروپا کاهش داده است.

در واقع همان طور که پل کروگمن می نویسد: «اگر ما همه اقدامات ریاض��تی را جم��ع کنی��م، آنگ��اه آن ه��ا

حتی بیش از اندازه مورد لزوم برای از بین ب��ردن کس��ری ب��ودجه اص�لی و تب�دیل آن ب��ه م�ازاد زی��اد

بودجه انجام داده اند.»

اما یونان در فرم بدتری بیش از هر زمان دیگری قرار دارد. چرا؟ کروگمن دوباره می نویسد: «از آنجا که

اقتصاد یونان، تا حد زیادی درست  به خاطر   اقدام ها ی ریاضتی،  سقوط کرد عایدی ها نیز هم��راه ب��ا آن

کاهش می یابد.



 - این ارقام نسبت به تولید ناخالص داخلی۲۰۰۷نرخ هزینه های دولتی نسبت به سال 
نمی باشد ( برای این منظور به نمودار قبلی مراجعه شود.)

یونانی ها ممکن است انتخاب دیگری بجز ریاضت اقتصادی نداشته باشند. اما ریاضت اقتصادی تابح���ال

برای آن ها یک فاجعه بوده است. 

) یونان در جمع اوری مالیات بسیار بد است۹
در رابطه با درامدهای مالیاتی، در واقع احتیاجی به زخ�م زب�ان نیس��ت، ام�ا یون�ان در جمع اوری مالی��ات

بسیار بد است. این ارقام از طرف سازمان همکاری و توسعه منتشر شده و نشان می دهند ک��ه یون��ان از



نظر جمع اوری مالیات از دیگران کنار افتاده است. این ریشه بحران یون��ان محس��وب نمی ش��ود، ام��ا آن

 کمکی به یونان در بیرون آمدن از بحران نمی کند.
 
مطمئنا

مقایسه بدهی های مالیاتی

) یونانیان از یونان فرار می کنند۱۰
این نمودار که از سوی کوارتز اطلس منتشر شده، بویژه در مورد چشم انداز بلند مدت افسرده کننده

است. قبل از بحران، جمعیت یونان در حال رشد بود. آن  بعد از بحران در حال کاهش است. و



شرط بندی در مورد اینکه افرادی که یونان را  ترک می کنند،  از نظر اقتصادی پربارترین هستند، کامل 

بجاست. زیرا  مهاجرت برای یک دکترای مهندسی نسبت به کسی که فاقد مهارت و پول لزم برای

مهاجرت است، بسیار اسان تر می باشد. اما هر چقدر که مهاجرت یونانی منطقی باشد، آن به  این معنی

است که بهبود اقتصاد یونان بسیار سخت تر خواهد شد. 

تغییرات سالیانه جمعیت یونان (به هزار نفر)

) این بحران فقط به بیکاران آسیب نمی رساند۱۱ 
این نمودار، که ماکس روزر آن را ارائه کرده است،  نشان می ده�د ک�ه رن�ج اقتص�ادی چگ��ونه در یون��ان

  دنب��ال می کن��د؛ خط��وط مختل��ف۱۹۷۴گسترده شده است. نمودار  در آمدهای یونانی ها را بعد از سال 

رنگی با گروه های مختلف در آمد مطابقت دارد.



اما هیچ فرقی نمی کند که ما به کدام گروه در آمد نگاه کنیم، داس��تان در هم��ه یک��ی اس��ت: درام��دها در

 دی��ده نش��ده اس��ت. ای��ن یک��ی از۱۹۸۰  و یا ۱۹۷۰حال کاهش است، و اغلب  به سطوحی که بعد از دهه  

دلیل خشم گسترده در جامعه یونان می باشد: هیچ گروه اقتصادی از بحران جان سالم بدر نمی برد.

تغییر درامد در یونان. رنگ سیاه درامد میانگین را نشان می دهد.

) نرخ بیکاری ۱۲
 درصد است و میزان آن ب��ه زی��ادی ب��دترین ماه ه��ای رک��ود ب��زرگ در آمریک��ا۲۵نرخ بیکاری در یونان 

 میزان بیکاری به زیر 
 
 درص��د، پ��ایین ترین۵است. در عین حال، اقتصاد آلمان در حال رشد است. اخیرا

نرخ بیکاری بعد از اتحاد آلمان، یک ربع قرن پیش،  سقوط کرده است.



حال فرض کنید که شما بانک مرکزی اروپا را اداره می کنید. کار شما این است که عرضه پول را به منظور

جلوگیری از هم نرخ تورم بال و هم نرخ بالی بیکاری تنظیم نمائید. شما چه کار خواهید کرد؟

نظریه پولی می گوید، زمانی که یک اقتصاد در رکودی ب��ه ش��دت یون��ان بس��ر می ب��رد، راه ح��ل مش��کل

محرک های پولی تهاجمی است. بنابراین اگر شما می خواهید به یونان کمک کنی��د،  بای��د در راه تلش

برای کاهش نرخ بهره، افزایش تقاضا، و پایین آوردن نرخ بیکاری کشور، ش��روع ب��ه چ��اپ پ��ول بیش��تر

نمائید.

۲۰۱۵نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا در سال 



از سوی دیگر، اگر شما فقط بر اقتصاد آلمان تمرکز نمائید، به نتیجه ای مخالف می رس��ید. اقتص��اد آلم��ان

در حال حاضر پررونق است. اقتصاد نمی توان��د بس��یار س��ریع تر  از می��زان رش�د کن��ونی،   رش�د نمای��د.

بنابراین محرک های پولی بیشتر، فقط موجب تورم می شود. شما حتی ممکن است بخواهید ب��ه ک��اهش

آن ها برای جلوگیری از اقتصاد پرجوش متوسل شوید.

 کش��ور دیگ��ر نی��ز۱۷مشکل این است که بانک مرکزی اروپا هم مسئول آلمان و هم یونان-و همچنین 

هست. سیاست درست برای یونان، برای آلمان یک ف��اجعه خواه��د ب��ود و ب��العکس. ه��ر سیاس��تی ک��ه

بانک مرکزی اروپا انتخاب کند، بر تن بعض��ی از کش��ورهای اروپ��ایی تن��گ و ب��رای برخ��ی دیگ��ر گش��اد

خواهد بود. 

بانک مرکزی اروپا در آلمان مستقر اس��ت و دارای پیون��دهای ق��وی ب��ا سیاس��ت گذاران آلم��انی اس��ت.

بنابراین در عمل، این امر منجر به توجه بیشتر به نیازهای آلمان می گردد تا کشورهای اروپایی دیگ��ر.

نتیجه آن به یک فاجعه اقتصادی برای یونان تب��دیل گش��ته اس��ت. و ن�ه فق�ط یون�ان. مش��کلت ب��دهی

 ب��ه هم��ان ان��دازه بالس��ت و در ط��ی۲۴اسپانیا به بدی یونان نیست. اما نرخ بیکاری 
 
  درص��دی تقریب��ا

 درصد بوده است.۲۰تقریبا پنج سال، نرخ بیکاری اسپانیا بالی 

بانک مرکزی اروپا می تواند و باید اقدامات بیشتری برای حمایت از اقتصاد کشورهایی مانن��د یون��ان و

اسپانیا انجام دهد. اما مهم این است که توجه گردد این نوش دارو نیست. چاپ پول کافی برای خ��روج

اسپانیا و یونان از رکود، می تواند ن�رخ ت�ورم ب�الیی  در کش�ورهای ب�ه لح�اظ اقتص�ادی س�الم تری چ�ون

آلمان و اتریش تولید کند. هر سیاستی که بانک مرکزی اروپ��ا اتخ��اذ کن��د، یک�ی از آن  آس��یب خواه��د

دید.

) ارزش یورو در مقابل دلر ثابت نگه داشته شد – و این برای یونان  یک۱۳
فاجعه بوده است 

 در ط��ی
 
این نمودار  ارزش یورو در برابر دلر نشان می دهد و نکت��ه اص��لی آن س��اده اس��ت: آن تقریب��ا

بحران یونان ثابت بوده است.

این برای یونان به یک فاجعه بدل شده است.



راه طبیعی برای کشورهایی مانند یونان در مق�ابله ب��ا ای�ن ن��وع از مش�کلت، ب�رای تق��ویت توریس�م و

صادرات، کاهش ارزش پول می باشد. ام��ا از آنج��ا ک�ه یون�ان بخش��ی از ی��ورو اس��ت، و از آنج��ا ک�ه انه�ا

سیاست های پولی حوزه یورو را کنترل نمی کنند، انان قادر به کاهش ارزش ارز نبوده اند.

ارزش یورو نسبت به دلر

) مردم یونان فکر می کنند آراءشان در حوزه یورو به حساب نمی ایند (و۱۴
انان حق دارند)

  کمیسیون اروپا  ظاهر بدی از ایجاد خشم و غیظ در حوزه اروپ��ا ارائه می ده��د. فق��ط۲۰۱۴نظرسنجی سال 

 درصد یونانی ها باور دارند که به نظراتشان در حوزه اروپا  توجه می شود. (در نمودار، یونان با حروف۲۳

»EL درص��د از المانی ه��ا، هم��ان۵۲» مشخص شده است ) اما شاید دندان شکن تر ای��ن باش��د ک��ه تنه��ا 



» مشخص شده است).DEاحساس را دارند.(در نمودار، المان با حروف «

این  سخن از این واقعیت دارد:  در حالی که یونانیان کامل  این احساس را دارند که توس��ط ح��وزه ی��ورو

مورد ظلم واقع می شوند. المانی ها نیز با وجود ق�درت خ��ود، احس��اس می کنن��د ک�ه م�ورد ی��ک مع��امله

ناجوانمردانه قرار گرفته اند، زیرا آن ها مجبور ب��ه دادن ی��ارانه ب��ه کش��ورهایی همچ��ون یون��ان هس��تند.

در واقع بنا به یک نظرسنجی در ماه مارس، اکثریت المانی ها خواهان ترک یونان از حوزه اروپا هستند.

 من در اتحادیه اروپا. خواستهارزش 

۲۰۱۵  در مورد یونان در طی ماه ه�ای ژوئن-ج�ولی vox.comبرگرفته از مقالت مختلفی که در سایت 

منتشر شده اند.
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