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 اليونان في جمهوريةملخص اإلجراءات النقدية وتحديثاتها 

 )كما وردت من السفارة اليونانية لدى األردن(

 

 فائض الميزانية األولي وفائض الحساب الحالي يعودان إلى النمو. -1

من عجز فقد انتقلت اليونان سنوات قد أدلت بنتائجها،  4قبل  بدأها اليونانإن الجهود المالية التي  -

حققت اليونان  0202وخالل عام  إلى فائض مزدوج خالل أربع سنوات. 0222مزدوج أواخر عام 

 اآلتي:

  من الناتج المحلي اإلجمالي وفقا للـ "يوروستات"، 1,،0فائض مالي أولي ملحوظ بقيمة %

 الناتج المحلي اإلجمالي وفقا لـ "برنامج التكيف اإلقتصادي.% من ,،2وبقيمة 

  من الناتج المحلي اإلجمالي.2،4فائض حساب حالي بقيمة % 

 %، أقل عجز مالي في الميزانية في منطقة اليورو.0،0-ميزان مالي إجمالي بقيمة  -

 ، ال نتوقع فائض أولي فقط بل فائض مالي بسيط أيضا.0202في  -

% من الناتج المحلي اإلجمالي، 02-وصل إلى  الذي سنوات من الكساد 1وبعد مضي ، 0204في  -

 سيعود اإلقتصاد اليوناني إلى النمو.

 

 سوق السندات.إلى  الوصول -2

% في نيسان 2,،4مليار يورو عن طريق إصدار سندات لخمس سنوات بنسبة  2جمعت اليونان  -

0204. 

أن تنخفض معدالت فائدة السندات واألذون أكثر، ونتوقع أيضا أن تتعزز السيولة من  تتوقع اليونان -

 خالل االستثمارات األجنبية المباشرة والخصخصة.

  وبالتالي نتوقع أن تنخفض تكاليف رأسمال القطاع الخاص بشكل ملحوظ. -
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 استدامة الدين العام. -3

لليونان يتصف بالديمومة، مع األخذ بعين اإلعتبار انخفاض على عكس ما هو سائد، فإن الدين العام 

بتبني إجراءات من  0202معدالت الفائدة وأيضا التزام مجموعة اليورو ابتداءا من تشرين الثاني 

% من قيمة الناتج اإلجمالي المحلي 002شأنها مساعدة اليونان على تخفيض نسبة الدين إلى أقل من 

 .0200بحلول عام 

 

 البنوك إلى األسواق العالمية. وصول -4

 بدأت الشركات والبنوك اليونانية بالدخول إلى األسواق بسنداتهم الخاصة. -

عادت البنوك النظامية اليونانية إلى األسواق العالمية عن طريق استكمال جولتهم الثانية من إعادة  -

 الرسملة.

بدوره سيساعد على زيادة السيولة في  والذي هذا دليل على الثقة المتجددة باإلقتصاد اليوناني -

 اإلقتصاد الحقيقي وتسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

 إعادة التنافسية وتنفيذ اإلصالحات هو األساس لتحقيق النمو في اليونان. -5

حاليا بتنفيذ برنامج التكيف اإلقتصادي الذي يركز ليس فقط على التكيف المالي بل  تقوم اليونان -

 أيضا على اإلصالحات الهيكلية المهمة التي من شأنها تعزيز تنافسية البالد.

يتم تنفيذ اإلصالحات الهيكلية في جميع مناحي النشاط اإلقتصادي، مثل سوق العمل و نظام  -

والصحة والضرائب. كما وقمنا بسن تشريعات جديدة مثل قانون اإلستثمار الجديد المعاشات التقاعدية 

 وقانون الضرائب.

تتم بمساعدة " فريق العمل" األوروبي في اليونان و منظمة التعاون االقتصادي عملية اإلصالح  -

 والتنمية ومنظمات عالمية أخرى.

لخدمات والبضائع كلها أمور صنعت من تخفيض عجز الميزانية واإلصالحات اإلدارية وأسواق ا -

 اليونان وجهه جاذبة لإلستثمار.

 لدول منطقة اليورو استراتيجية جديدة للنمو اإلقتصادي. قدمت اليونان -
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هذا كله سيساهم في تعزيز اإلنتاجية والتنافسية وتشجيع التصدير وسيؤدي في النهاية إلى زيادة  -

 فرص العمل.

 

 الوظائف والنمو على المستوى األوروبي. تحسين -6

 .كان لألزمة اإلقتصادية وقع سلبي حاد على إقتصادات الدول األوروبية -

الحل األمثل هو مواجهة جذور المشكلة المسببة ألزمة الديون السيادية في دول اإلتحاد األوروبي  -

 عن طريق تقديم الدعم لتحقيق النمو المستدام واإلصالح والتوظيف.

 فيما يتعلق بمواجهة الكساد والبطالة فيجب أن يكون هناك جهود حثيثة ومبادرات مشتركة. -

وبالرغم من التقدم في المجال المالي والهيكلي، يتوجب على اليونان التحرك لمواجهة الوقع  -

اإلجتماعي السلبي لحالة التقشف وإجراءات التكيف اإلقتصادي ومحاربة البطالة خصوصا بين 

 اب.الشب

 

  


