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وأدخلني  علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ت(... ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعم

عبادك الصالحين) فيبرحمتك   

هاحلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة العلم، ووفقنا إلجناز هذا العمل و إمتام  

 اأتقدم بالشكر اجلزيل والتقدير اخلالص واالحرتام الفائق إىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد يف إجناز هذ

 العمل املتواضع، وأخص بالذكر

قيمة، وإشرافه املتواصل على هذا العمل األستاذ املشرف االستاذ الدكتور مفتاح صاحل على توجيهاته ال

 ومتابعته طيلة مدة إجنازه

 كما أشكر كل أساتذيت الذين سامهوا يف تكويين
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 الملخص

منذ خلت مت إطالق اليورو عملة موحدة لدول االحتاد األورويب، اليت نظر إليها على أ*ا جتسيد لبلوغ هذه الدول قمة  

عملة واحدة يف مجيع أحناء الدول األعضاء يف االحتاد، ومع بدء استخدام اليورو تعاظمت التكامل االقتصادي باستخدام 

  .اآلمال املعلقة على العملة املوحدة بتحوهلا إىل عملة االحتياط العاملية األوىل

خماوف متصاعدة حول مستقبل االحتاد  تر الكن أزمة الديون السيادية  يف اليونان وبعض الدول األوربية األخرى أث    

باندالع أزمة مالية عاملية جديدة، قد تفوق يف  ت وZددهدد ة النقدية اليورو بشكل خاص، بلاألوريب عموما، والوحد

 .2008قسوZا األزمة العاملية 

    والسيناريوهات ،من جهة وهذه الدراسة حتاول البحث يف أثر أزمة الديون السيادية على مكانة اليورو الدولية   

 .من جهة أخرى احملتملة ملستقبلية الوحدة النقدية األوربية

Abstract: 
Since 2002, launch of the euro single currency for the European Union, it seen as the 

embodiment of achieving these countries summit economic integration using a single 

currency across the Member States of the Union, and with the start of the euro has grown 

hopes for the single currency becoming a reserve  

currency of the First World. 

 

    But the sovereign debt crisis in Greece and some other European countries have raised 

concerns mounting over the future of the European Union in general, and monetary 

union, the euro, in particular, wear threatened and threatening the outbreak of a new 

global financial crisis, may outweigh the severity of the global crisis of 2008. 

 

   This study is trying to research the impact of the sovereign debt crisis on the euro's 

international status and possible scenarios for the future European monetary union. 
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 أ 

 

9اية القرن العشرين العديد من التغّريات على الساحتني العامليتني السياسية واالقتصادية، لعل أمهها  تشهد     
اقتصادية  مصاحل متجانسة وتربطها وتنامي ظاهرة األقلمة بني الدول املتجاورة جغرافيًا واليت هلا مقومات تصاعد

مشرتكة، حيث تسعى بتكتلها ملواجهة حتديات العوملة واخلروج بأكرب قدر من الفوائد املالية والتجارية يف ظل 
  .التشابك املعقد للمصاحل االقتصادية العاملية

الراهن، حيث ظهرت احلاجة والنقدي يف الوقت  ويعد االحتاد األورويب من أهم جتارب التكامل االقتصادي    
واليت كانت احملفز األول إلقامة نوع من  ،امللحة له بعد احلرب العاملية الثانية وما خلفته من دمار اقتصادي ألوروبا

التكتل والتعاون بني دول القارة. فقد بدأ كاحتاد مجركي يف معاهدة روما بسبعة أعضاء فقط مث أخذ يتوسع إىل أن 
 النقدي.مث االحتاد مل االقتصادي وصل إىل درجة التكا

واملتتبع ملسارات التطور االقتصادي منذ مطلع القرن املاضي، جيد أن االجتاهات الدولية املتسارعة حنو تكوين      
 تكتالت اقتصادية ونقدية أثرت بشكل واضح على سري دواليب النظام النقدي الدويل، و لعل أمهها ميالد العملة

 1971العمل باتفاقية برينت ودز  مريكية"اليورو" وذلك عقب وقف الواليات املتحدة األ األوروبية املوحدة
العاملي، وكذا انتهاء الوصاية األمريكية  والصدمة اليت أحلقت بالدوالر األمريكي وعدم االستقرار الذي هّز االقتصاد

 على أوروبا من اخلطر الشيوعي بعد ا9يار هذا األخري.
 التكامل درجات أعلى إىل الوصول من مكنتها وشاقة جبارة جهودا األوروبية الدول بذلت احلني ذلك ومنذ    

 معاهدة على التوقيع مبوجب أورويب انقدي ااحتاد تؤسس أن استطاعت حيت اإلقليمية، التكتالت صعيد على

 األعضاء للدول والنقدية االقتصادية السياسات تنسيق هو األخرية هذه من اهلدف وكان 1992 سنة ماسرتخيت
 الدول ملسرية باهرا تتوجيا 1999 سنة مطلع يف اليورو انطالقة . لتشكلزمات املالية والنقدية احملتملةملواجهة األ

 .نفسها األوروبية القارة اسم من امسها اشتق موحدة عملة إصدار من األخرية هذهمتكنت  حيث التكاملية،

 .من جهةهذا  احلديث أوروبا تاريخ يف معلما احلدث هذا ويعترب
، ومل 1929زمات املالية الصفة املالزمة لالقتصاد العاملي انطالقا من أزمة تكاد تصبح األ ومن جهة أخرى    

انتشار هذه احلدود واحلواجز أمام  تخرية مرتبطة بدولة معينة أو اقتصاد حمدد فالعوملة املالية كسر تعد هذه األ
 زمات.األ

حىت انفجرت األمريكية من أزمة الرهن العقاري  يتعاف يكدمل  الذي الراهنستوى االقتصادي الدويل املعلى ف    
شرات منذرة بتقويض جتربة فريدة كان من املؤمل أن تتوج جناحا حتقق على مدى ع وربيةاألأزمة الديون السيادية 

 أن تنتهي بأرقى أشكال التكامل االقتصادي.  توقعمن املكان وجتارية   السنني بدأت بوحدة اقتصادية
بدأ احلديث عن تفاقم مشكلة الديون والعجز يف املوازنات العامة يف معظم دول  2010فمنذ شهر أفريل    

االحتاد األورويب وخاصة اليونان اليت تفاقمت ديو9ا العامة، وأصبحت �دد استقرارها االقتصادي بل االستقرار 
بني زعماء الدول  اواخلالف الذي تبعه وربيةاأليب قاطبا. وقد وصل تفاقم أزمة الديون السيادية االقتصادي األورو 

من اإلفالس إىل درجة  - أو باألصح إلنقاذ االحتاد األورويب –األعضاء قبل االتفاق على خطة إلنقاذ اليونان 
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وتضع أكثر من عالمة  ، عمومارويبجعلت بعض الكتابات تتوقع أن تؤدي هذه األزمة إىل ا�يار االحتاد األو 

 املوحدة اليورو. األوربيةاملصري الذي ستؤول إليه العملة و  وريبالنقدي األبنية االحتاد  استفهام حول

 استنادا إىل هذا ميكن تبسيط التساؤل الذي يشكل أساس املذكرة:

  يةـعملة أوربـستقبله كـدولية ومـكانة اليورو الـلى قوة ومـة عـديون السياديـة الـر أزمـا أثـم

 وحدة؟ـم

 إن هذا التساؤل يؤدي بنا إىل طرح تساؤالت فرعية ميكن إدراجها فيما يلي:

من  امتكامل بالشكل الكايف من حيث اهليآت واملؤسسات والقرار السياسي مبا يسمح هل دول منطقة اليوروـ هل 

 ؟مستقرة تشكيل وحدة نقدية

 ؟وحدود انتشارها أوربياـ ما هو احلجم احلقيقي ألزمة الديون السيادية 

 ؟على مكانة اليورو كعملة ارتكازية عامليا  الديون السيادية أزمة أثرت ـ هل 

 اليورو؟ املوحدةـ هل ستسمح أوربا با�يار العملة 

 ـ ما هو مستقبل اليورو يف ظل هذه األزمات؟

 :ميكن صياغة الفرضيات التاليةالسابقة لإلجابة على التساؤالت  :دراسةفرضيات ال

  1992 ماسرتاخت معاهدة وحتديدا جبميع مراحل التكامل االقتصادي والنقدي دول منطقة اليورو تمر  .1

 .ومستقرةمن إنشاء عملة موحدة  امبا مسح هل

اقتصاديا (اليونان، الربتغال  مست أزمة الديون السيادية بشكل كبري وحمدد دول أوربا اجلنوبية األضعف .2

 يف مأمن من األزمة. أوربا األقوى اقتصاديا قربص...) وبقيت دول مشال

 ومستقبلة كعملة احتياطية على املستوىملكانة اليورو الدولية  مرحلة ضعفالسيادية  أزمة الديون شكلت .3

   العاملي. االقتصادي

 الوحدة النقدية اليورو. استقرار ومستقبللضمان قامت دول منطقة اليورو بالعمل الكايف  .4

 عنوان حتت جاء والذي البحث موضوع اختيار إىل دفعت اليت األسباب أهم بني من :الموضوع اختيار باسبأ

 :اآلتية النقاط يف تلخيصها ميكن "وربيةواقع ومستقبل الوحدة النقدية األ ادية علىيأثر أزمة الديون الس"

 .فيه ندرس الذي بالتخصص البحث موضوع تربط اليت الصلة ــ

ـ حداثة املوضوع وبروزه على الساحة االقتصادية باعتباره ميس أهم تكتل اقتصادي عرفته الساحة االقتصادية ــ

 الدولية.

 واليت الفعالة، للوحدة النقدية والتكامل النقدي النظرية األسس حول رؤية ،الدراسة هذه خالل من ،تقدمي حماولة ــ

 .وربيةالوحدة النقدية األ يف القصورالنفع و  أوجه عن الكشف ميكن خالهلا من

 .وربيةاألمن خالل التجربة الوحدة النقدية مكاسب ونفقات  يف والكشف البحث ــ
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رها بالواقع االقتصادي رات انطالقها ومدى تأثاوربية وحتديدا النقدية ومسغبة الشخصية يف دراسة التجربة األالر  -

 املالية.زمات وحتديد األ

 :اآلتية النقاط يف البحث وأمهية أهداف بلورة ميكن ذكره، سبق مما :لدراسةأهداف وأهمية ا

 معرفةمن  ميكن مبا نقدية ومناطق العملة املثلى،الحدة لو ل والفنية النظرية اجلوانب مبختلف اإلحاطة حماولة §
 .وربية " اليورو"يف التجربة األ القصور أوجه

 .زمات املاليةوربية يف التعامل مع األات األقدرة املعاهدات واملؤسسيف  البحث حماولة §

االحتاد  لانتشارها بشكل كبري يف دول داخسبب وربية و يف حجم أزمة الديون السيادية األ البحث حماولة §
 خرى. النقدي دون األ

ا على الوحدة النقدية دى تأثريهم معرفة أهم السيناريوهات املمكنة حلل أزمة الديون اليونان وأوربية وما §
 واالقتصاد العاملي.

 .التخصص هذا حنو االجتاه يف يرغبون الذين الطلبة منه يستفيد أن ميكن إضايف مرجع توفري §

ن تلك املألوفة عإن الصعوبات اليت تلقيناها أثناء إجناز هذا البحث، ال ختتلف يف جوهرها  :الدراسةصعوبات 
 فيما يلي:لدى جل الباحثني، وميكن تلخيصها 

 نقص فادح يف املراجع باللغة العربية. -
 لمراجع احلديثة املتعلقة باملوضوع يف املكتبات اجلامعية.ل الندرة الكاملة -
يف منطقة اليورو حمل زمة والتغريات املتسارعة واملتالحقة األ وتطورات أرقامب املتعلقة اإلحصائيات يف التضارب -

 .الدراسة

فرتة  وىل متثلني الفرتة األتعلى فرتتني أساسي سةللدرا الزماين اإلطار يشمل ة:للدراس الزماين اإلطار:الدراسةحدود 
) 2013إىل 1999( أي من 2013زمة على اليورو ودوره االقتصادي من تاريخ اصداره إىل سنة أثر األ تقدير

 رقام املتوقعةخالل بعض االحصاءات واألليورو من ة مستقبلية لسيناريوهات احملتملة ملستقبل ايوالفرتة الثانية هي رؤ 
 .2020حىت سنة  ورأي اخلرباء بالديون األوربية

عتبارها امع الرتكيز على اليونان باملكاين: فهو بالتحديد منطقة اليورو اليت تتكون من سعة عشر دولة  اإلطارأما 
 هو االقرب مقارنة مع بقية الدول.كثر تأثرا بأزمة الديون السيادية واحتمال وقوعها يف االفالس الدولة األ

 :الدراسة يف املستخدمة واألدوات املنهج :الدراسة منهج

 االقتصادية الدراسات يف املعتمدة املناهج من طخلي مت استخدام وتباع ألهدافها وحتقيًقا الدراسة لطبيعة نظرًا     
الوحدة  لظاهرة النظري اإلطار فيهااليت عوجل  الدراسة أجزاء بعض يف ،التحليلي الوصفي املنهج استخدم حيث

 بعض يف و .تفرزها اليت واالجتماعية االقتصادية اآلثار وأهم هاوأنواع مفهومها حيث منالنقدية وأزمة املديونية 

 حمل بالظاهرة املرتبطة واإلحصاءات التحليلية والبيانات االقتصادية الظواهر خمتلف وحتليل لشرح الدراسة أجزاء

 .تارخيي ملسارات الوحدة النقدية والتكامل االقتصادي األوريب سرد خالل من التارخيي املنهجظهر  كما الدراسة،
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 :السابقة الدراسات

 Benjamin Gampfer, Ann-Katrin Petersen, Dr. Rolf من كل "ا قام اليت دراسةال ـ1

Schneider  بعنوان " Scenarios for government debt in Europe"الديون مستقبل حول 

 من كل مشلت  145 الورقة الشركات وتطوير االقتصادية البحوث جملة يف نشرة ،2020 سنة حىت األوربية

 املتأثرة الدول أكرب من أربع يف. األوربية الديون ملستقبل سيناريوها ثالثة وارمس واسبانيا والربتغال وايرلندا اليونان

 اليها التطرق سيتم( ماسرتاخت، معاهدة يف احملددة من بكثري أكثر معدالت إىل تشري كلها النتائج وكانت باألزمة

 ).الثالث الفصل يف بشكل أكرت

 االتحاد في اليونان حالة دراسة( العالمية األزمة ميزان في االقتصادية التكتالت رحيمة، بوصبايع ـ2

 الدراسة هذه جاءت ،2011/2012 ـ بسكرة خيضرـ حممد جامعة منشورة، غري ماجستري مذكرة ،)وربياأل

 على تركز  حيث عدمه، من اجلغرافية رقعتها داخل املالية األزمات نشر يف االقتصادية التكتالت دور يف لتبحث

 السيادية الديون أزمة أسباب أهم من كانت واليت االوريب االحتاد إىل العاملية االزمة انتقال إىل أدت اليت االليات

 حتمها مل ذلك ومع اليورو منطقة من جزء تعترب اليت اليونان حالة إىل االشارة مع الراهن، الوقت يف منها يعاين اليت

 .والتفكك باالwيار املنطقة كل vدد وأصبحت بل ، املالية زماتاأل تداعيات خطر من والقوانني الضوابط كل

 لدول المستفادة الدروس اليورو وأزمة اليونانية الديون( بعنوان السعودية الغرفة جملس عن صادرةال دراسةال ـ3

 اليونانية زمةاأل على تركز  ، 2010 جويلية ،19 العدد السعودية، العربية اململكة ،)الخليجي التعاون مجلس

    العاملي االقتصاد على احملتملة وتداعياvا وريب،األ االحتاد داخل انتشارها وعدوى وأسبا"ا تفاصيلها بكل

 إىل الدراسة لتخلص النقدية، الوحد إىل طريقها يف اخلليجي التعاون جملس لدول ودرسا منوذجا باعتبارها العربية،و 

 لنجاح أساسي شرط اقتصادي تكتل أي يف األعضاء الدول بني االقتصادي التقارب أن مفادها أساسية نتيجة

            حتقيق على متوافق بشكل تعمل سياسية قيادة بوجود مربوط ذلك يكون وأن التكتل، هذا واستقرار

 .االستقرار هذا

 االقتصاد"  عنون حتت بالرياض والصناعية التجارية لغرف التابع والدراسات البحوث مركز "ا قام اليت دراسةال ـ4

 الدين سقف رفع وأزمة األمريكة الديون مشلت ، 2012 يناير "واألوربية األمريكية الديون رهن العالمي

 ةلدو  باعتبارها اليابان منها تعاين اليت الديون ةوأزم األمريكية، املتحدة للواليات االئتماين التصنيف وختفيض

 احملتملة والسيناريوهات الحتوائها الرامية واجلهود وايطالية اليونان يف السيادية الديون وأزمة جهة، من هذا متقدمة

 .العاملي االقتصاد على ذلك كل وتأثري. اليورو ملنطقة

 

 :والذي نريد أن نربزه يف هذا البحث هو نقطتني ألساسيتني
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أن نعرف اخللل البنيوي يف تركيب الوحدة النقدية األوربية وهل فعال ما زال هناك مراحل مل متر $ا منطقة اليورو  ـــ 

 .كانت سببا يف خلق وتفاقم مشكلة أو أزمة الديون السيادية

العمالت االرتكازية وحتديدا  تالذي تركته األزمة على مكانة اليورو كعملة دولية منافسة لبقيثر األأن تعرف ـــ 

 .ه األزمةذالدوالر، ويف مستقبل الوحدة النقدية يف ظل ه

 بتقسيم املطروحة قمنا اإلشكالية على املوضوع واإلجابة جبوانب اجليد اإلملام �دف: خطة وهيكلة البحث

  .عامة خامتة وختتمهم عامة مقدمة تسبقهم فصول ثالثة إىل موضوع البحث

حث من خالل ثالثة مبا تناوله" ومت والتطبيق ةريظوربية بني النت عنوان "الوحدة النقدية األحتجاء الفصل األول:  ــ

ماهية الوحدة النقدية  حيثول تطرق إىل اجلانب النظري للوحدة النقدي ومناطق العملة املثلى من املبحث األ

وريب قبل اليورو اين كان بعنوان النظام النقدي األلى. أما املبحث الثمنطقة العملة املث ا وشروط وتكاليفريا^ظون

. وتطرق املبحث الثالث مليالد اليورو وتداوله جبميع فئاته مر �ااالقتصادية واملعاهدات واملواثيق اليت  مراحلهجبميع 

  .ةوربيدية األوجممل اجيابيات وسلبيات الوحدة النق فيهاجهته والبنيان املايل املتحكم والصعبات اليت و 

على اجلوانب النظرية للمديونية  فيه كزسنر وربية" حيث أزمة الديون السيادية األ حتليلفكان "  الفصل الثاينأما  ــ

مث  .ولاأل املبحثوربية يف يف املنطقة األكثر تأثرا وربية حتديدا اليونان والدول األوالديون السيادية وحجم الديون األ

ملنطقة داخل ازمة آلليات املتبعة ملنع عدوى األ ليميةاإلقزمة واخلالفات لدولية ملواجهة األوربية واحتليل للجهود األ

من خالل  لنقدية اليوروزمة اخللل البنيوي يف الوحد ااأل تيف املبحث الثاين. أما املبحث الثالث فيبني كيف كشف

  .من جهة أخرى وربية دون وحدة مالية من جهة وتباين اقتصادي كبري بني دول الوحد النقديةالوحدة األ

اليورو يف الساحة  ةأزمة الديون السيادية على قوة ومكان تأثريانب جخري فتناول أما الفصل الثالث واأل ــ

تضخم و وربية يف سوق الصرف، دولية، وقيمة العملة األاحتياطية االقتصادية الدولية من حيث اعتماده كعملة 

يف  باإلضافة إىل تأثريا^ا على مستويات النمو والعمالة وربيةعار السندات ومؤشرات البورصات األوأسالعملة 

زمة من خالل بعض املؤشرات املستقبلية ن نظرة مستقبلية لليورو يف ظل األكا خرياأل بحثاملاملبحث األول. ويف 

 مستقبل الوحدة النقدية األوربية. و  طبيعة األزمة يناريوهات احملتملة ملنطقة اليورو وآراء اخلرباء االقتصادية يفوالس

وامجاال هلذا البحث كانت اخلامتة اليت تناولنا فيها أهم النتائج ا~يبة على الفرضيات املطروح، والتوصيات       

ــ عريب حمتمل ـــ، وهناك مجلة أسئلة مل جيب عليها تركت كآفاق   اليت ميكن االستفادة منها ألي تكامل نقدي 

 مستقبلية للبحث.
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  :تمهيد

 احلامسة احملطات من حمطة تعترب اليت النقدية الوحدة مستوى يبلغ حىت عديدة مبراحل االقتصادي التكامل مير        

 يليها املعنية، الدول بني املتبادلة السلع حترير فيها يتم حيث احلرة التجارة منطقة من ينطلق ما وعادة التكامل، يف

 مشرتكة سوق إقامة عندئذ ليتم األخرى، األطراف اجتاه موحد مجركي جدار مبثابة يكون الذي اجلمركي االحتاد حتقيق

 واالقتصادية التجارية السياسات لتنسيق ممهدا الطريق يكون وهناك. والعمالة املال ورأس السلع انتقال حرية تشمل

 التكامل يف املنضوية لدول يصبح النقدية الوحدة وهي احلسم مرحلة إىل وللوصول. االقتصادي االحتاد مرحلة لبلوغ

 النقدي االحتاد بناء عملية وتعترب. األخرى الوطنية العمالت حمل حتل موحدة وعملة موحدة نقدية سياسة االقتصادي

املعاصر عاملنا يف الرائدة النماذج من األوريب واالقتصادي .  

 النقدي االحتاد أن عن منهم، األمريكان خصوصا املراقبني، من كثري حتدث اليورو إطالق يف التفكري بدأ فعندما    

 شروطها، من كبريا جانبا يفتقد ألنه Optimum Currency Area مثلى عملة منطقة ميثل ال األورويب

 العملة منطقة خصائص تكتسب ولكنها موحدة، عملة أيضا تستخدم اليت املتحدة الواليات مع باملقارنة وذلك

 شروط عن احنراف أي أن أمل على املوحدة العملة مشروع يف املضي على عازمني كانوا األوروبيني أن غري. املثلى

 هنا ومن. الدويل املستوى على اليورو حيققه أن املتوقع وبالنجاح الوقت مبرور معه التقارب سيتم املثلى العملة منطقة

 .موحدة عملة منطقة ليكون األوريب االحتاد مالئمة مدى على املقياس املثلى النقدية للمناطق النظري اإلطار يعترب
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 المبحث األول

 ومناطق العملة المثلى للوحدة النقدية النظرياإلطار 

النظريات من البحوث و من  فتناولته العديدالتكامل النقدي قتصادية مبوضوع الوحد النقدية و لقد اهتمت النظريات اال

الوحدة النقدية و  الواليات املتحدة األمريكية ذا كانت جتربةإفهداف والشروط االزمة لتحقيقه، حيث املضمون واأل

تسليط الضوء على يتم سخالل هذا املبحث ومن  ،فإن اجلانب التأصيلي مهم أيضا ي مهملموربية مثال عاأل

 .النقدية ةللوحداجلوانب النظرية 

ميكن حتديد مفهوم الوحدة النقدية   :)أهدافها ــ اتهايمستو  ــ تعريفها( مفهوم الوحدة النقدية :المطلب األول

 : التاليةساسية األنقاط المن خالل  النقدي كمرحلة من مراحل التكامل

االقتصادي، ولكن أغلب هذه تعريفات خمتلفة للوحدة النقدية يف الفكر  هناك :تعريف الوحدة النقدية :أوال

جمموعة من الرتتيبات اليت aدف إىل ضمان تسهيل املدفوعات الدولية من خالل حتقيق  التعريفات اتفقت على أ^ا

ويشرتط حتقيق االحتاد النقدي أن يعد يف مراحل تؤدي يف  .توحيد العمالت املختلفة للدول األعضاء بعملة واحدة

فالوحدة النقدية متثل أعلى مراحل التكامل النقدي بني وعليه . 1موحدة بني الدول األعضاءالنهاية إىل إنشاء عملة 

 2.أو أكثر، دون احلاجة إىل وجود متيز واضح بني كل منهما بلدين

حالل عملة واحدة حتل حمل العمالت الوطنية املتعددة املستخدمة فيها من إكما تعرف الوحدة النقدية على أ^ا     

قطار وداخل كل منها ويتطلب بالضرورة أن يكون هناك بنك مركزي واحد لكل ويتم التعامل oا بني هذه األ ،قبل

وأن تكون هناك سلطة نقدية واحدة حتدد السياسة النقدية الواجبة  ،طرافملنطقة اليت يتكون منها األقطار واألا

   . 3التطبيق يف كل هذه املنطقة

رة وحرية حتويل رؤوس األموال وحرية التجارة ليست شرطا كافيا لتحقيق التكامل بصفة حرية التنقل واهلج حيث أن   

  ن حركات رؤوس األموال تستدعي إمكانية تبادل العمالت أن التجارة تستدعى املدفوعات و أتامة، خاصة و 

بتحويلها، ومن مث يتم على أجور مث القيام  ن اهلجرة على نطاق واسع تستدعي توفري الفرص للحصولأاملختلفة، و 

ويتجلى  4رقابة إنشاء نظام مدفوعات دويل يسمح بإجراء املدفوعات، وبإجراء عمليات الصرف األجنيب بال قيود أو

:فيما يلي الرتتيباتوتتمثل هذه ، من خالل ترتيبات الوحدة النقدية ذلك
5 

حتقق حرية حركات رؤوس  إىلالتزام الدول األعضاء باحلد من القيود اليت تؤثر على املعامالت النقدية والسعي  -

 .األموال فيما بينها

 .بينهاالتنسيق بني السياسات النقدية واملالية للدول األعضاء بغية حتقيق التقارب االقتصادي  -

                                                           
   .133، ص2000مصر، هراء الشرق، ز ، مكتبة واآلثار على اقتصاديات البلدان العربية والعالماليورو ، يمغاوري شليب عل  1
 . 166، ص2004، منشورات الدراسات العليا، ليبيا، التكامل االقتصادي الدولي واإلقليمي في ظل العولمةعلي القزويين، 2
فرص (، امللتقى الدويل حول اليورو وأثره على الدول العربية في استراتيجية النمو لمنظمات العمال العربيةمدى تأثير فرص وتحديات اليورو معتز سلمان عبد الرزاق الدوري،  3

  . 2005أفريل  20-18، جامعة عمار تليجي، األغواط، )وحتديات
 .244، ص2011، ورقلة، ، جامعة قاصدي مرباح9، جملة الباحث، العدد مشروع العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجيصدقي أمحد،  4
  .201، ص2005/2006، أطروحة دكتورة غري منشورة، جامعة اجلزائر )االشكاليات واالثار على المديونية لدول الجنوبية(الوحدة النقدية األوربية قحايرية آمال،  5
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وحدة وتوزيعها، كما تلتزم الدول األعضاء طابع فوق قومي يكلف بإصدار العملة امل وتأسيس بنك مركزي ذ -

  .ع إىل السياسة النقدية اليت يفرضها هذا البنك قصد حتقيق االستقرارو ضباخل

لتها وسياستها النقدية يف إطار تكامل عن عمما دولة الوحدة النقدية هي املرحلة اليت تتخلى فيها تعترب  إمجاالو    

 .معينة من أجل حتقيق مزايا اقتصاديةلصاحل عملة وحدة وسلطة نقدية فوق حملية إقليمي اقتصادي 

 وحدة السري قدما باجتاه إقامة أولهمابأسلوبني  ميكن لعملية الوحدة النقدية أنتتم :مستويات الوحدة النقدية :ثانيا

املضي تدرجييا من خالل اختاذ اجراءات تكاملية متتابعة ومرتادفة تؤدي يف النهاية إىل حتقيق  وثانيهما كاملة، نقدية

  .الوحدة النقدية الكاملة

قامة وحدة نقدية كاملة قد يكون بالغ الصعوبة يف ظل إإن : )نقدي اجلزئيلالتكامل ا(الوحدة النقدية الجزئية  ـ1

بينها فاختالف  قطار الساعية إىل حتقيق تكامل نقدي فيماالسائدة يف األاالقتصادية والسياسية  الظروفاختالف 

املدفوعات، والتفاوت     مستويات التطور االقتصادي، وتباين مستويات الدخل، وعدم التشابه العام يف مراكز موازين

ارة الكلية مع العامل اخلارجي،  بني املراكز اخلارجية واالحتياطات الدولية، وضآلة التبادل التجاري البيين مقارنة بالتج

يشمل صورا  إىل التكامل النقدي التدرجيي والذي سعى الدولفت. 1كل ذلك جيعل حتقيق مثل هذا التكامل أمرا صعبا

بلى حتتفظ كل دولة بعملتها اخلاصة  2.صل إىل درجة إنشاء عملة موحدةت ال يتوصيغا عديدة من التعاون النقدي ال

 هذا التعاون يتجلىو . qا ولكن تضع جمموعة من الرتتيبات اليت تقرب وتعمل على استقرار املؤشرات النقدية بينها

  :أشكال خمتلفة أمههاالنقدي يف 

ات العمالت غري القابلة ذاحتاد املدفوعات هو ترتيب يقوم مبوجبه جمموعة من البلدان : تأسيس اتحاد للمدفوعات ــ

. ه تسوية املدفوعات الناشئة عن التبادل التجاري فيما بينهاام للمقاصة متعدد األطراف يتم مبقتضانظ بإنشاءلتحول 

ر عن ماهية الشريك التجاري، األمر الذي يستبعد اجراءات تسوية املدفوعات بغض النظويضمن هذا الرتتيب توحيد 

ولقد انطلقت الصيغة األوىل ملشروع كينز  دول أعضاء احتاد املدفوعات،ادل التجاري بني ز يف التبيالتميامليل إىل 

نشاء احتاد دويل إوتقوم الفكرة على  ،3من تصور تنظيم العامل ما بعد احلرب qذه الطريقةاحتاد مقاصة دويل  إلجياد

للمقاصة حبيث يدير النقود الدولية حبجم يتفق واحتياجات االقتصاد العاملي، وتتكون هذه النقود العاملية من وحدات 

فقد متثل يف احتاد املدفوعات  أما أكرب األمثلة التارخيية الحتاد املدفوعات .4"بنكور"نقدية أطلق عليها كنز اسم 

 .1958ــ  1950 وريب الذي قام يف الفرتةاأل

يعترب استقرار صرف عمالت الدول الراغبة يف دمج وتوحيد أسواقها شرطا ضروريا والزما  :أسعار الصرف تنسيق ــ

، كما تتفق الدول األعضاء على حتديد هوامش تقلب أسعار الصرف املركزيةومن مث ، 5هذا الدمج الستكمال

أي بيع وشراء (سعار املركزية عن طريق سياسات التدخل األزامات بتنفيذ االحنراف عن هذه يستوجب بعض االلت

                                                           
 .65، ص2008الوحدة العربية، لبنان، نوفمرب ، مركز دراسات االتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية المشتركةعبد املنعم السيد علي،  1
 .16، ص1983الثانية، ، لبنان، الطبعة )حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية( التكامل النقدي العربيحممد لبيب شقري،   2
 .44ص نفس مرجع سابق،   3
 .47، ص 2000، عامل املعرفة، الكويت، اصرالنظام االقتصادي الدولي المعحازم الببالوي،   4
 .277ص  ،2004، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،االتحاد األوربي والدروس المستفادة عربياحسن نافعة،   5
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من خالل حتديد اإلجراءات اليت تضمن استقرار أسعار الصرف يف حدود  )عملة أجنبية يف مقابل عملة حملية

) EMS(وريب وكذا النظام النقدي األ وقام االحتاد األورويب Eذه التجربة من خالل نظام الثعبان النقدي ،اهلوامش

 .ي خلف نظام الثعبان داخل النفقالذ

الدولية، وذلك من خالل  من االحتياطات النقديةتقيم جتمعا أن عضاء ميكن لألقطار األ :تجميع االحتياطات ــ

لة لكل منهما بشكل ئمسامهات بنسب حمدودة من االحتياطات الدولية، السائلة لدى كل منهما مقابل حقوق سا

 .األجل رية ومتوسطة وحىت طويلةصقروض ق

       حمدد ومتفق عليه ضمن اشرتاطات أو مشروطة حبسب نظام مركزي وميكن هلذه القروض أن تكون تلقائية

زات بينية أو كلية جتاه و قطار سواء كانت تلك العجات قد حتدث يف موازين مدفوعات األز و اgمع، وذلك لتمويل عج

مهما وشرطا الزما لتحقيق تكامل نقدي فعال بني جمموعة من العامل اخلارجي، ويعترب إقامة مثل هذا اgمع أساسا 

 . 1ما بينهاقامة تكامل اقتصادي فيإهاية إىل الدول اليت rدف يف الن

حتركات رؤوس  يف باختاذ اإلجراءات اليت حتقق زيادتلتزم الدول األعضاء  :تحقيق تكامل بين األسواق المالية ــ

كما يشرتط توحيد املعايري . األموال، كإلغاء قيود الصرف املفروضة على تدفقات رؤوس األموال بني هذه الدول

، وميكن أن يتعزز تكامل السوق املالية أكثر وأكثر من خالل املواءمة بني الشروط اإلدارية وحتسني شروط االستثمار

 .اليةاالدارية املطلوب توفرها يف املسائل امل

ويتضمن ذلك التنسيق بني السياسة النقدية وأهدافها، مبعىن حماولة التنسيق بني أسعار الفائدة  :التنسيق النقدي ــ

كما أن ذلك . السائدة يف األقطار األعضاء، وخلق نوع من التساوق بني التوسع النقدي واالئتمان املصريف فيها

سناد السياسات النقدية إوحيتم ذلك  ،جنبيةلية مقابل العمالت األلعمالت احمليتطلب سياسة مشرتكة اجتاه صرف ا

ا التنسيق النقدي على ذولو حتقق مثل ه. خرىجتاه العمالت األيف الدول األعضاء إىل سعر صرف مركزي مشرتك ا

نقدي فعال ليس على أساس جزئي فقط، وإمنا على سيشكل قفزة واسعة حنو حتقيق تكامل  هالنطاق الكلي، فإن

 2.مستوى كلي كذلك

يشرتط أن تكون هذه ميكن كمرحلة متقدمة من مراحل التكامل النقدي انشاء عملة موازية،  :تأسيس عملة موازية ــ 

وتلعب دور وحدة حسابية كاإلكيو واليت من املمكن أن  ،العملة عملة مكملة للعمالت الوطنية وال يتم إحالهلا Eا

 .فرتة عملة موحدة هلذه الدول األعضاء يف إطار التكامل النقدي التامبعد ــ  العملة املوازية ح ــتصب

كلتا احلالتني قد  خارجها، ويف إىل داخل املنطقة أو: السياسات المشتركة إيزاء التدفقات الخارجية لرأس المال ــ 

على األقل بالتنسيق بينها يكون من املفيد لألقطار األعضاء أن توحد سياساrا اخلارجية جتاه هذه التدفقات أو تقوم، 

 .يف هذا الشأن

ة يعترب هذا النوع من التكامل االقتصادي النقدي مرحلة متقدم :)التامتكامل النقدي ال(الوحدة النقدية التامة  ــ 2

عضاء حيث يتم يف هذا الشكل إصدار عملة موحدة حتل حمل العمالت الوطنية من مراحل التكامل بني الدول األ

                                                           
 .67ـ66عبد املنعم السيد علي، مرجع سابق، ص ص 1
 .68نفس املرجع، ص 2
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وتصبح هذه العملة اجلديدة هلا قوة االبرام، وتستخدم يف كافة املعامالت اليومية، وتقوم جبميع وظائف هلذه الدول 

النقود، ويف هذه املرحلة تنشأ سلطة فوق قومية وهي بنك مركزي هلذا التكتل وذلك للقيام بدور السلطة النقدية، وهذا 

1999سنة  وريبالشكل هو ما وصل إليه االحتاد النقدي األ
1. 

عن الفرق بني تثبيت أسعار الصرف البينية تثبيت تاما نسبيا ال رجعة فيه واالستعاضة عن تساؤل الويثار هنا    

 العمالت املتعددة بإصدار عملة مشرتكة واحدة؟

ن متعادلتني إىل أLما تقودان إىل النتائج نفسها م تااجلواب على ذلك هو أن هاتني الوسيلتني، بالرغم من أLما ليس  

الشروط، من ذلك توحيد كامل لسياسات املالية واالقتصادية والنقدية، وهناك من يرى أن العملة املشرتكة هي رمز 

مظهري وليس شرطا مسبقا لتكامل النقدي واالقتصادي ولكن إذا أمكن تبنيها واصدارها واشاعة استخدامها 

 .  2فسيدعم ذلك التكامل النقدي واالقتصادي فعال

هداف واألختتلف الوحدة النقدية من ناحية نوعيتها، إال أLا تتفق على املبادئ : أهداف الوحدة النقدية: ثالثا

 3:التالية

 .وعناصر اإلنتاج بني الدول األعضاء دون انسياب رؤوس األموال والسلع التخفيض وإلغاء القيود النقدية اليت حتول -

 .االقتصادية الكلية بني الدول األعضاء اإلنتاج إىل سياسة متكاملة للتنميةإخضاع تسهيل انسياب السلع وعناصر  -

 .يسمح التكامل النقدي بتحقيق اتفاقيات الدول األعضاء يف جمال تصدي الصدمات اخلارجية -

 الوحدة النقدية الجزئيةأهداف  ــ1

يهدف إىل احلد من خماطر أسعار الصرف اليت قد تثري آثار على حركات رؤوس : يف جمال استقرار أسعار الصرف ــ

 .األموال والسلع

تشجيع التجارة اخلارجية بني الدول األعضاء، من خالل و يهدف إىل دفع : يف جمال تأسيس احتاد للمدفوعات ــ 

 .مدفوعا|اميزان و  ا|ااحتياطاليت تواجه عجز يف تقدمي مساعدة للدول 

يهدف إىل جتنيب املستثمرين من املخاطر مبساعد|م على تنويع حافظا|م : يف جمال التكامل بني األسواق املالية ــ 

 .االستثماراتو املالية من خالل توزيع هذه األخطار، مما يؤدي إىل زيادة االدخار 

يهدف إىل استقرار نقدي، من خالل اعتماد الدول األعضاء سياسات مشرتكة ألسعار : يف جمال التنسيق النقدي ــ

 .الصرف بغية جتنب انتقال الصدمات االقتصادية من دولة إىل أخرى من الدول األعضاء يف هذا االحتاد

 :فيما يليالوحدة النقدية التامة تتمثل أهداف  :الوحدة النقدية التامةأهداف  ــ 2

 .إزالة خماطر أسعار الصرف وقيود تكاليفهاــ 

خفض التكلفة االجتماعية يف جمال توفري النقود من خالل ختفيض حجم السيولة النقدية احملتفظ به يف الدول  ــ

 .األعضاء

                                                           
 .157ـ156ي شليب، مرجع سابق، صور مغا  1
 .62ـ61السيد علي، مرجع سابق، ص ص عبد املنعم  2
 .204ـ203قحايلية أمال، مرجع سابق، ص ص   3
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 .االقتصادية على املستوى العامليسياسية تسمح مبشاركة الدول األعضاء يف األمور حتقيق ركيزة اقتصادية و  ــ

 .حتقيق عملة دولية تؤثر على االقتصاد العاملي، من خالل تكثيف التبادالت التجارية مع الدول األخرى ــ

تعترب نظريات منطقة العملة املثلى أول من أسس ملفهوم الوحدة النقدية : *المثلىالعملة مناطق : المطلب الثاني

اليت جينيها كل طرف طر النظرية الالزمة مبا ميكن من حتديد اخلريات بناء على ايرادات وتكاليف األووضع هلا مجيع 

  . من االنضمام ملنطقة العملة املثلى

مشرتكة، قد  ختذ شكل احتاد مجركي أو سوقاإن جناح التكامل االقتصادي سواء  :المثلى العملة تعريف مناطق: أوال

عضاء قد ربط عن طريق أسعار العمالت القومية cموع الدول األقدية تكون فيها يستلزم إقامة منطقة أو كتلة ن

  .1صرف ثابتة بصفة دائمة

وترتبط قيمتها . أو عملتني أو أكثر من العمالت دةحاستخدم فيها عملة و ا إذا عملة مثلى تعترب املنطقة منطقةو 

سعر  كأداء عملة واحدة يتوجب أن يكون  عملتني أداءولكي يكون  ،ببعضها البعض لتكون يف احلقيقة عملة واحدة

يتوجب على السلطات النقدية املعنية تنسيق سياساpا  كما. غري قابل لتعديل وجامد وسهل التحويل *الصرف ثابتا

أن يتم إنشاء أسعار صرف ثابتة  يه ملثلىفمناطق العملة ا ،بطريقة تسهل تثبيت القيمة بني عمالت الدول األعضاء

 الواجب واملعاير الشروط من جمموعة توفر من بد ال أي .2وعة دول ترتبط بشكل كبري ببعضها البعضداخل جمم

  . مثلى واحدة منطقة تشكل أن ميكن اليت الدول cموعة الدقيق لتحديد حتقيقها

 3:ارتبط تعريف هذه املنطقة بأطر اقتصادية تكاملية حمددة متثلت بـ وقد

 .خارجها ذلك على اpقدر  وعدم املنطقة داخل احلركة على اإلنتاج عوامل قابلية إطار يف ــ 1

  .واالقتصادية السياسية اإليديولوجيات حيث من األعضاء دول بني املتبادل التساوق إطار يف ــ 2

 .الوطنية السياسات بني والتنسيق االقتصادية املؤسسات بني التناغم إطار يف ــ 3

 .اpجتار  أمناط تكامل إطار يف ــ 4

ومن مث تعرف منطقة العملة املثلى على أ�ا منطقة العملة اليت توفر أفضل عمليات التكيف كفاءة يف استجابتها 

زمات على ت النقدية واملالية يف مواجهة األوذلك من خالل تنسيق السياسا. 4لالضطرابات الداخلية واخلارجية

 . املستوى احمللي والدويل

 يف استقالليتهم، عن التنازل يف األعضاء مجيع رغبة هو حال، أية على النهاية يف يهم ما أن "Machlup"ويؤكد   

 نقود خلق على منه جزء أي يصر ال إقليم هي املثلى منطقة العملة فإن عمليا وعليه ،والفائدة واالئتمان النقد شؤون

 الصرف ألسعار القصيني الطرفني بني وسطا )املثلى العملة منطقة( Kreininويعترب  .به خاصة نقدية سياسة ومتلك

                                                           
 .  216، ص 2001، الدار اجلامعية، مصر،)التجارة اخلارجية والتمويل( االقتصاد الدوليكامل البكري،    1

عبد املنعم السيد علي، االحتاد للمزيد راجع . وهو استهداف حتقيق تعظيم يف استقرار األسعار، واالستخدام الشامل وتوازن املدفوعات" نظرية الرفاه"وتشري إىل ما تشري إليه  :المثلى *

 .36النقدي اخلليجي والعملة اخلليجية املشرتكة، مرجع سابق، ص
 . 386، ص 2007دار املريخ، السعودية،  ،االقتصاد الدولي مدخل السياساتعلى مسعود عطية،  منصور، مردخاي كريانني، ترمجة حممد ابراهيم  2

 .بسيط حدي نطاق يف حىت يتقلب أن ميكن فال ودز برينت نظام عكس على صغرية، كانت مهما قيمة بأي بالتذبذب له يسمح ال الصرف سعر أن أي ثابت بكلمة نعين*
 .34ـ33مرجع سابق، ص ص عبد املنعم السيد علي، 3
 .599، ص 1983، دار املريخ، اململكة العربية السعودية، العالقات االقتصادية الدوليةمنصور حممد عبد الصبور حممد علي ،  ،جون هاد سون، مارك هرندر، ترمجة طه عبد اهللا 4
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 واليت ببعضها الصلة وثيقة األقطار من جمموعة صرف أسعار بتثبيت القيام تعين فهي املرنة، الصرف وأسعار الثابت

 هذه مثل بني الصرف أسعار يف حرة لتقلبات الوقت نفس يف والسماح نفسه القطر أقاليم بينها فيما تشابه

 من األخرى العمالت جتاه املشرتكة األوربية السوق لعمالت املشرتك التعومي ذلك مثل من األقطار، من وعاتمOا

 .السوق خارج

 من الناحية(OCA) عاما تقريبا منذ تأسيس منطقة العملة املثلى 50لقد مرت  :نظريات المناطق المثلى :ثانيا

خري يف عام هذا األإذ قام  1)1961( *مونديلروبرت نظرية بفضل مسامهات جمموعة من االقتصادين أبرزهم وأوهلم ال

 Optimum "نظرية مناطق العملة المثلى"مقاال علميا أصيال موسوما بـ بنشرمريكي، مبجلة االقتصاد األ 1961

Currency Areas Theory  اليت تقوم على أساس املفاضلة بني أسعار الصرف الثابتة مقابل أسعار الصرف

الء من ؤ وقد حاول ه 1969عام (Kennen)، وكيننن 1963عام  (Mckinnon)ماكينونتبعتها دراسة  .املرنة

توفر هلذه األقطار منافع " احتاد عملة"خالل حماوالqم تلك حتديد األقطار، أو األقاليم اليت ميكن أن تؤلف أمثليا 

 .2ومزايا عما يوفر نظام سعر صرف مرن بعمالت متعددة

يرى مندل أن العامل األساسي لقيام منطقة للعملة املثلى هو درجة قدرة عناصر االنتاج على التنقل  :نظرية مندل ــ1

اد النقدي أمرا لقدرة على التنقل حمدودة يكون االحتبني اإلقليم داخل املنطقة الواحدة أو بني دول خمتلفة، فإذا كانت ا

فكلما زادت درجة تنقل عوامل اإلنتاج مبا . 3قدي قائم فعالا ا}يار احتاد نرغوب فيه، وميكن أن يعين ذلك أيضغري م

تقليل احلاجة إىل تغيري  من ميكن جمموعة البلدان الشريكةوهو ما  ارتفع عامل تكامل األسواق يف ذلك عنصر العمل

تتكتل ضمن وبالتايل ميكن لدول أن  ،أسعار عناصر اإلنتاج احلقيقية وأسعار الصرف بني الدول ردا على االضطرابات

  .4منطقة للعملة املثلى

داخليا  وعليه حيدد مندل منطقة العملة املثلى على أ}ا إقليم تظهر فيه قابلية كبرية لعوامل االنتاج على االنتقال    

وقابلية حمدودة على االنتقال خارجيا، ويعين ذلك تدفق العوامل من املناطق ذات الكلفة املنخفضة أو املتدنية إىل 

االختالفات املناطق ذات الكلفة املرتفعة أو املردود املرتفع، مما ميكن معه منع حدوث مشاكل مدفوعات ناشئة عن 

واألسعار بني أعضاء منطقة العملة، وميكن بذلك اعتبار منطقة العملة هذه الزيادات يف التكاليف  الناشئة عناحلدية 

ديل الذي يعترب ذاته بديال من تغري بفتدفق العوامل هنا يعترب بديال من تعديل سعر الصرف، وهو ال. منطقة مثلى

  5.غري ظروف العرض والطلبتمستويات األجر احلقيقي نتيجة 

                                                           

جائزة نوبل يف االقتصاد أحد املتحمسني  1999وحل اقتصاديات أسعار الصرف، جعله ينال عام  خاصيف هذا اOال بشكل  هأب نظرية املنطقة املثلى، فعمل روبرت مندليعترب   *

 للمزيد اطلع على ". اليورو أب" لليورو لقب

Ronald McKinnon, Mundell, the Euro, and Optimum Currency Areas , May 22, 2000. 
1
Francesco Paolo Mongelli, European economic and monetary integration and the optimum currency area theory, 

European economy ,European Commission, Economic Papers 302| February 2008,p1  .  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary12083_en.htm 
 .35،36ص ص، مرجع سابق، عبد املنعم السيد علي  2
 .558ص  ،2007، دار املريخ، السعودية،النقود والتمويل الدوليسي بول هالوود، رونالد مكدونالد، ترمجة حممود حسن حسين،  3

4
Francesco Paolo Mongelli , op. cit ,p2 . 

 .37عبد املنعم السيد علي، مرجع سابق، ص  5
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    التوازن اختالل ولتصحيح. خارجية بصدمات خمتلفة بصفة املعنية) البلد أو( املناطق تتأثر أن ميكنكما     

 األفضل من املنطقتني أن يبني أن ماندال أراد املنطق هذا من انطالقا. متغري صرف معدل إىل تلجأ أن جيب اخلارجي

 بني )العمل املال،  رأس( اإلنتاج عناصر لتحرك تامة حرية وجود حالة يف إال Wا، املتعلقة الصرف أسعار تثبتا ال أن

 . املنطقتني

ميكن توضيح ذلك من خالل و  ،حسب ماندال يتم تصحيح هذا االختالل من خالل حترير حتركات عوامل اإلنتاجو   

إىل السلع A نفرتض حدوث حتول يف الطلب يف إحدى الدول الكبرية بعيدا عن السلع املنتجة يف املنطقة :مثال

فإذا كان عنصر العمل على . Bوزيادة طلب يف املنطقة  Aوبالتايل تظهر زيادة عرض يف املنطقة  Bاملنتجة يف املنطقة 

فالبطالة ليست مشكلة ولكن  ،Bإىل املنطقة  Aفإنه يقوم باهلجرة من املنطقة  ،درجة مرتفعة من القدرة على التنقل

فإن األمر حيتاج إىل حدوث تغيري يف سعر الصرف احلقيقي  ،لى التنقل جغرافياإذا كانت عناصر اإلنتاج غري قادرة ع

 1.بني املنطقتني

 ما مندال يفرتض يف حتليله على أن التغري يف هيكل الطلب على منتوج ذا من خالل ما سبق ميكن القول أنإ  

خالل حترير حركات عناصر  أن تصحيحه يتم مناسي يف اختالل التوازن اخلارجي و األسيشكل السبب الرئيسي و 

 .بني الدول األعضاء بدون تغيري أسعار الصرف) العمل و رأس املال(اإلنتاج 

 :Robert Mckinon  (1963)نظرية ماكينون  ــ 2

على أساس شرط درجة انفتاح االقتصاد القومي والذي يتم قياسه  ثلىاملنقدية النطقة املحسب نظرية ماكينون، تقوم 

على  حيث إذا فاقت األوىل عن الثانية يدل، من خالل قياس العالقة النسبية بني السلع التجارية والسلع غري التجارية

ى عل املثلىالنقدية انطالقا من هذا الشرط اعترب ماكينون أنه تقوم املنطقة . العكس صحيحأن االقتصاد أكثر انفتاحا و 

كان مستعدا أكثر  فكلما كان االقتصاد أكثر انفتاحا .2املالية بني الدول األعضاءأساس تنسيق السياسات النقدية و 

قامة منطقة العملة املثلى، وتقل درجة احلاجة إىل إنافع النامجة عن املإىل استخدام أسعار صرف الثابتة، وبالتايل ستزيد 

املالية والنقدية يف احلفاض على التوازن اخلارجي مبعىن أن أسعار الصرف املرنة هي أكثر فائدة استخدام السياسات 

الدول لالنضمام يف منطقة كما صاغ ماكينون بعض احلجج اليت تؤيد . 3بالنسبة لالقتصادات املنغلقة إىل حد ما

رجية أن تنضم إىل منطقة نقدية مع أهم الدول اليت يعتمد دخلها القومي على قطاع التجارة اخلا بنصحذلك نقدية و 

 .شركائها التجاريني قصد حتقيق درجة عالية من االستقرار يف األسعار

 :تعرضت نظرية ماكينون إىل عدة انتقادات نعرضها فيما يلي

   شرط لالنضمام إىل منطقةهو مبدأ االنفتاح االقتصادي كبة للمبدأ الذي اعتمده ماكينون و وجه انتقاد بالنســ 

ذات قطاع كبري من االنفتاح مع العامل اخلارجي و يرى أن االقتصاد الذي يتميز بدرجة عالية البعض  ألنذلك نقدية، و 

أسعار صرف ثابت يف حالة ما يكون مرنة، و  عتمد نظام أسعار صرفيللتجارة اخلارجية، يكون من املستحسن له أن 

                                                           
 .559ـ558 رونالد مكدونالد، مرجع سابق، ص ص سي بول هالوود،  1
 .112قحايرية آمال، مرجع سابق، ص    2

              10، العدد2011، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسري، جامعة فرحات عباس،هل يشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربي منطقة علمة مثلىعباس بلفاطمي،   3

 .48ـ47ص ص
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ة االقتصاد املفتوح متعرض بدرجة أكرب للصدمات اخلارجي لدى االقتصاد قطاع صغري للتجارة اخلارجية، حيث يكون

الناجتة عن الصدمات  االختالالتبالتايل يسمح نظام سعر صرف مرن بتصحيح بسب االرتباط احلاد مع اخلارج، و 

  .عدمية التماثل

باعتماد سياسة اخلارجي،  اد القومي بدرجة عالية مع العاملال يسمح نظام أسعار الصرف، يف حالة انفتاح االقتص -

كن من األجر قصد زيادة كما أن هذه احلالة تستدعي اعتماد مستوى أقل ما مي. نقدية للحد من التضخم

 . االستخدام من أجل التخفيف من البطالة

 : kenenكينن   نظرية ــ 3

إن الدول ذات اهلياكل الصناعية والتصديرية املتنوعة جيب أن حتاول جين منافع سعر الصرف  Kenenيقول     

لذلك جند أن  ،الثابت، ألن تقلبات الطلب وصدمات العرض على املستوى االقتصادي اجلزئي تلغي بعضها البعض

يربط إذا فهو  1.نادرا ما تكون مطلوبة) عن طريق مواءمة أسعار الصرف االمسية(التغيريات يف أسعار الصرف احلقيقية 

البلدان، فكلما زاد مثل هذا التنوع  بني منطقة العملة املثلى وبني مدى تنوع املزيج أو اهليكل االنتاجي rموعة من

لة مثلى فيما بينها وحتققت الفائدة من تثبيت أسعار الصرف بني عمالت البلدان ت حتقيق منطقة عمازادت امكان

على خرية جنبية، أي يقل أثر هذه األبات األاملكونة هلا، فحني يتنوع انتاج بلد ما وصادراته يزيد استقالله عن التقل

آلثار االجيابية هلذه التقلبات بالنسبة واستقرار أسعاره ودخله القومي، وذلك لتعادل اآلثار السلبية مع ا دفوعاتهمركز 

 .2لسلع املختلفة واملتنوعة اليت ينتجها البلد

 3:تتمثل فيما يليم كينن ثالثة حجج دولتثبيت فكرته ق 

       وحيد االقتصاد له يتعرض ما بقدر جتارته شروط يف لتغريات رضعتي لن جيد بشكل املنوع االقتصاد إن ــ

 ذلك آثار قلت أي األجنبية، تقلباتال عن استقالله زاد صادراته يف خاصة ما، قطر إنتاج تنوع زاد فكلما اإلنتاج،

 التقلبات هلذه اإلجيابية اآلثار مع السلبية اآلثار لتعادل وذلك دخله وثبات أسعاره واستقرار مدفوعاته مركز على

 أسعار يف مرونة إىل حيتاج فقد املتنوع غري اإلنتاج ذو القطر أما القطر، ينتجها اليت واملتنوعة املختلفة للسلع بالنسبة

 : ذلك تؤيدان التاليتان واحلجتان اإلنتاج، املتنوع القطر بعكس الصرف

 حيصل كما حادة بطالة نشوء إىل تؤدي لن الرئيسية صادراته على الطلب يف اخنفاض إىل املتنوع القطر تعرض إن ــ

  .اإلنتاج متنوع غري أو الواحد إنتاج ذي للقطر

 االقتصاد يف أضعف واالستثمار ستكون الصادرات بني خاصة احمللي والطلب اخلارجي الطلب بني العالقة إن ــ

 مقابلة لتغريات نتيجة شدة أكثر تكون لن األجنيب الطلب لتغري نتيجة احمللي االستخدام يف التغريات فإن لذا املتنوع،

 .احمللي املال رأس تكوين يف

 

                                                           
 .561ص مرجع سابق، ،مكدونالد رونالد ،سي بول هالوود  1
 .172علي القزويين، مرجع سابق، ص  2
 قاصدي التسيري، جامعة علوم يف املاجستري شهادة متطلبات إلستكمال مقدمة ، مذكرةوآفاقه العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول االقتصادي التكامل واقعالسعيد،  بوشول  3

 .86، ص 2008/2009اجلامعية ورقلة، السنة ،مرباح
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 :1العديد من االنتقادات اليت وجهت إىل نظرية كيننيولكن هناك 

الصادرات، حيث يرى و  مبدأ تنوع اهليكل االقتصادي علىيرتكز النقد على املبدأ الذي صاغه كينني يف نظريته  -

البعض أن الدول اليت تتميز Pذا املبدأ سوف تكون يف درجة عالية من االكتفاء الذايت وبالتايل لن تعتمد سياسة 

 .التجارة اخلارجية، هلذا يكون نظام سعر الصرف املرن مالئما القتصادها القومي

اإلنتاج بعد إزالة احلواجز اجلمركية بني الدول ني عن مصري تنوع هيكل الصادرات و تساءل العديد من املالحظ -

 .األعضاء ملنطقة نقدية يف إطار التخصص وتقسيم العمل

 : نظرية فليمنجـ 4

يف معدالت التضخم الوطنية الناجتة عن  ختالالت اخلارجية أن تنشأ عن االختالفات املستمرةلالميكن     

 هيالحظ أناالجتماعية، كما والسياسات االقتصادية، والتفضيالت  االختالفات يف التطورات اهليكلية وسوق العمل،

 معدالت التبادل التجاري أيضا عند معدالت التضخم املنخفضة واملماثلة بني البلدان مبرور الوقت سوف تكون

وتقليل احلاجة إىل تعديالت  وهذا يعزز أكثر معايرmا املعامالت يف احلساب اجلاري والتجارة،. مستقرة إىل حد ما

2سعر الصرف االمسي
. 

يرى فليمنج أن العنصر األساسي النضمام دولة إىل منطقة نقدية، هو أن تكون ظروف الدول تتقارب من هنا      

 . يزان املدفوعاتفيها معدالت التضخم حيث يكون اعتماد نظام سعر صرف مرن مالئم لتصحيح االختالل يف م

 :ــ نظرية التكاليف والمنافع5

 بإفراد، وذلك املثلىمتثل النظريات السابقة اليت مت حبثها أعاله أسلوبا تقليديا لتحديد النطاق املناسب ملنطقة العملة 

ة حمددة لذلك النطاق، وتعاين هذه النظريات نقصا مهما، وهو فشلها يف التأكيد بصورة كافية خاصية اقتصادية معين

 .3منافع مناطق العملة الناشئة عن نواحي أخرى غري حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي

    أهداف فهذان النوعان من التوازن ليسا مها اهلدفني االقتصاديني الوحيدين للحكومات املعاصرة، وامنا هناك 

النمو االقتصادي، واعادة توزيع الدخل والثروة، واعادة ختصيص املوارد، وقد تتعارض هذه األهداف : أخرى، منها 

هذا يف الوقت الذي يصعب فيه تعريف التوازن الداخلي بسبب . مع السياسات اهلادفة إىل حتقيق التوازن املذكور

 .وجود مقايضة بني التضخم والبطالة

 تطوير أسلوب جديد يضع اطار عاما لتحديد منطقة العملة املثلى، يأخذ يف اعتباره مجيع العوامل احملددة لذا مت    

وذلك من وجهة نظر مصاحل ذلك . هلا، حماوال تقيم مجيع التكاليف واملنافع الناجتة من املشاركة يف منطقة العملة املثلى

وب جيري تعريف منطقة العملة املثلى باملوازات بني التكاليف واملنافع وتبعا هلذا األسل. القطر أو االقليم املشارك فيها

الذي تعامل  G.E.wood)(وود .إي. املختلفة للمسامهة يف منطقة العملة، وهذا ما فعله االقتصادي االجنليزي جي

                                                           
 . 213قحايرية آمال، مرجع سابق، ص  1

2 Francesco Paolo Mongelli, op. cit, p3. 

.40ص  سابق، مرجع علي، السيد املنعم عبد 3 
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 _ Analysis Costوغنما على أساس حتليل التكلفة ــ املنفعة " األمثلية "مع مناطق العملة، ال على أساس 

Benefit)1فيجب تبين منطقة العملة فقط عندما تفوق منافعها تكاليفها  )ــ. 

  :هدافة األريظنـ 6

للعملة فيما بينها جيب أن يكون هلا أهداف اقتصادية  منطقةهذه النظرية تذهب إىل أن الدول اليت ترغب يف تكوين 

يف  االختالفوخاصة فيما يتعلق بأهداف التوازن واالستقرار الداخلي يف جمال التسعري والتوظيف، وذلك ألن  متماثلة

 .األهداف سوف يؤدي إىل مزيد من اخللل يف حالة قيام منطقة للعملة بني الدول األعضاء

  مناطق العملة المثلىالوحدة النقدية و شروط وتكاليف : المطلب الثالث

إن مفهوم منطقة العملة املثلى الذي مت صياغته يف اخلمسينات : )مناطق العملة املثلى(الوحدة النقدية شروط : أوال

 :2بين على جمموعة من األسس والشروط أمههاوالستينات 

و باألحرى سياسات نقدية أحتقيق درجة عالية من التنسيق بني السياسات املالية والنقدية لدول املكونة للمنطقة  ــ1

ىل منظومة مصارف إوحتوهلا  لدولشكال التعاون الوطين بني املصارف املركزية أومالية مشرتكة من خالل شكل من 

                                             .)و احتاديأمصرف مركزي اقليمي ( و مؤسسة نقدية مركزية على مستوى املنطقةأ مركزية

البلدان  ىلإحتديدا من البلدان اليت تعاين من االنكماش وامل على االنتقال فيما بينهما و درجة عالية من قابلية الع ــ 2

سعار الصرف الثابتة لعمالت أمر الذي يساعد على تيسري عملية التصحيح يف ظل نظام اليت تشهد رواجا وهو األ

 البلدان االعضاء        

ية اليت ضمن جل زيادة نسبة املعامالت الدولية اخلارجأكرب من البلدان من أة لتشمل عددا توسيع املنطقة العمل ــ 3

سعار خرى على مستويات األالدول األسعار صرف املناطق و أيف  احلد بالتايل من تأثري التقلباتحدود منطقة العملة و 

 احمللية يف بلدان املنطقة   

قدر كاف من تطور العالقات االقتصادية، وخصوصا التجارة البينية بني بلدان املنطقة فعدم وجود ما ميكن  ــ 4

مر الذي يعرضها للفشل العملة شكال دون مضمون حقيقي، األالتأجر به من سلع وخدمات ما يعين بقاء منطقة 

 . واال~يار

عضاء أو تبين عملة مشرتكة واحدة يف حالة الوحدة الدول األتبادلة لتحول بني عمالت قابلية كاملة ودائمة وم ــ 5

 .النقدية الكاملة

ازاء بعضها ) قبل اعتماد العملة املوحدة(عضاء ف تقوم على تثبيت عمالت الدول األاتباع نظم أو آلية صر  ــ 6

البعض أو ايزاء عملة البلد الرئيسي فيها أو اعتماد عملة حسابية مشرتكة فيما بينها ميكن ان تتحول هي ذا�ا اىل 

) european  currency unit(عملة موحدة فيما بعد، كما حتولت الوحدة النقدية األوروبية السابقة االيكو 

)ecu( اليورو  ىلإ     . 

                                                           

.41 ص سابق، مرجع علي، السيد املنعم عبد 1 
 

 .175ـ174علي القزويين، مرجع سابق، ص ص   2
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تقدمي العون املايل لبلدان و  ،ىل ضغوطإ سعار صرف العمالت اليت تتعرضأاعتماد صندوق مشرتك للتدخل لدعم  ــ 7

 .    العجز وفق شروط معينة، وخصوصا يف املراحل املبكرة

ىل جنب مع اهلياكل واملؤسسات املختلفة اليت تفي مبعظم إتطور عملية التكامل النقدي ومنطقة العملة جنبا  ــ 8

مشرتكة متكاملة  قليميةإ سواقأتطور و قامة إعضاء، والعمل على االقتصادي والنقدي بني الدول األمتطلبات التكامل 

 . نتاج، وسوق نقدية ومالية موحدللسلع وعوامل اإل

 :1العملة املثلىوميكن الرتكيز على النقاط التالية املهمة لنجاح منطقة 

متاثل الدورات االقتصادية للدول األعضاء، أي عندما تتعرض املنطقة لضغوط انكماشية، فإن مجيع الدول يف املنطقة  ــ

ستعاين من هذه الضغوط، وحينما تتعرض املنطقة لضغوط تضخمية فإن مجيع الدول األعضاء ستواجه الضغوط 

متاثل . تواجه كسادا، بينما هناك انتعاش اقتصادي يف باقي الدول األعضاءنفسها وهكذا، حىت ال تكون هناك دولة 

الدورات االقتصادية يف الدول األعضاء يف االحتاد النقدي يعد شرطا مهما جدا لتمكني االحتاد النقدي من أن يتبع 

اء كافة، أما عدم سياسة نقدية موحدة بسهولة، حيث يسهل إحداث االستقرار االقتصادي املطلوب يف الدول األعض

 .متاثل الدورات االقتصادية فسيجعل من السياسة النقدية املوحدة مشكلة بالنسبة لبعض الدول األعضاء

أن تكون لدى الدول األعضاء القدرة على امتصاص الصدمات االقتصادية من خالل مرونة عملية حتديد األجور  ــ

صفة خاصة األجور يف حاالت الكساد أو الرواج مبا يساعد واألسعار، وذلك لتمكني الدول من تعديل األسعار، ب

 .على امتصاص أثر الصدمات االقتصادية اليت ميكن أن يتعرض هلا األعضاء بسهولة

سهولة انتقال عناصر اإلنتاج بصفة خاصة عنصر العمل، حىت تقل الضغوط على سوق العمل من خالل سهولة  ــ

، مبا يسهل )يف حالة الضغوط التضخمية(، أو إىل الداخل )ضغوط االنكماشيةيف حالة ال(انتقال العمال إىل اخلارج 

 .من امتصاص الدول األعضاء للصدمات االقتصادية

تنوع اهلياكل االقتصادية للدول األعضاء، حيث ال تكون الدول األعضاء متشاsة يف هياكلها االقتصادية بصفة  ــ

 .خاصة هياكل اإلنتاج

للتحويالت املالية بني الدول األعضاء خصوصا يف أوقات األزمات، مبا يساعد االحتاد النقدي ضرورة وجود نظام  ــ

على التخفيف من أثر أي أزمة تلحق بالدول األعضاء ومتكني هذه الدول من التكيف مع األزمة من خالل 

 .التحويالت املالية اليت تقدم إليها

  احتادا متثل األمريكية املتحدة الواليات فمثال السياسي كاملوالت االرادة هو واألهم األساس الشرط ويبقى   

 البنك هو واحد مركزي وبنك الدوالر، هي مشرتكة واحدة بعملة والية 52 يضم مثاليا، وسياسيا ونقدا اقتصاديا

 وسياسة االحتاد، مستوى على مشرتكة ومالية نقدية وسياسة عشر، االثين االقليمني بأعضائه الفيدرايل، االحتياطي

 فحسب،   ونقديا اقتصاديا احتادا متثل ال االمريكية املتحدة فالواليات وبذلك مشرتكة واجتماعية وخارجية عسكرية

                                                           
  1/09/2012تاريخ االطالع  االقتصادية االلكرتونية، السعودية،جملة ،وربي منطقة عملة مثلىتحاد األهل االابراهيم السقا،   1

2012http://www.aleqt.com/2010/05/21/article_395863.html   
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 الغالب يف تستند والنقدي االقتصادي التكامل ظاهرة أن منه االستدالل ميكن مما وموحدا، واحدا سياسيا كيانا بلى

 . مهما دورا السياسي العامل فيها يلعب اقتصادية بدت وإن سياسية ظاهرة إىل

 :الوحدة النقديةتكاليف : ثانيا

بمزيد من القيود <ا هي الاملرجح أن جتد الدول األعضاء يف منطقة العملة نفسها، حماطة  تكاليف الوحدة النقدية ــ
تنسيق السياسات املالية بني الدول األعضاء من أجل قصر الوفورات  إىلفيما يتعلق بالسياسات املالية فاألمر حيتاج 

 .1وجتنب املشاكل اخلاصة بالراكب اSاينياسة املالية على اإلطار الداخلي اخلارجية النامجة عن الس
وتأيت كلفة السياسة النقدية من فقدان أدا[ا، وهي سعر الصرف الذي ميكن : تقليل استقاللية السياسية النقدية ــ

استخدامه لتسهيل عملية تكيف االقتصاد مع الصدمات، مما يتطلب تغريا يف أسعار الصرف احلقيقية <دف استعادة 
 .2ريةالتوازن يف أسواق السلع والعمل، وستكون هذه التكلفة كب

وكان سعر صرف  ،أو دخول الدولة يف احتاد نقدي ،بعناد يف إحدى الدول األعضاء رتفعاملالتضخم يف حالة  ــ
مع وجود أسعار فائدة حقيقية  ،فإن هذه الدولة ميكن أن متر بفرتة كساد ،عملتها مقّوما بأعلى من قيمته احلقيقية

أي أن منحىن فيليبس قصري األجل اخلاص  ،وارتفاع يف معدل البطالة ،واخنفاض يف معدل النمو االقتصادي ،مرتفعة
 .3بالدولة قد ال يكون رأساً 

 الدولة يف تضخم ىلإ سيؤديمما  خرىاأل دون لدولة الطلب سيوجه االحتاد بعد املنتجني بني املنافسةــ حتويل الطلب ف
 .عنها الطلب حتول اليت الدولة يف وبطالة عليها الطلب زاد اليت

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .577سي بول هالوود، مرجع سابق، ص 1
 .43عبد املنعم السيد علي، مرجع سابق، ص  2
 .576مرجع سابق، ص، مكدونالد رونالد ،سي بول هالوود 3
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 المبحث الثاني

 النظام النقدي األوربي ما قبل اليورو

وكان النص . ولد االحتاد األورويب من رماد احلرب العاملية الثانية، بناء على الرغبة يف املصاحلة والشراكة يف أوروبا الغربية

وربا ألاملثل العليا  حدد ، حيثالفرنسي، وزير اخلارجية 1950 ماي 9يف . املؤسس للبناء األورويب هو إعالن شومان

 :1يف املرغوبةووفق لألهداف على أساس مبادئ التعاون االقتصادي والسالم، 

 ."ليست فقط غري وارد ولكن من املستحيل ماديا"ـ أن أي حرب بني الدول األعضاء 

ومعظمها  بلدان أوروبا الشرقيةدمج أوروبا من خالل عملية سياسية تدرجيية مبا يف ذلك و  ـ تشجيع السالم العاملي،

 .ةحتت السيطرة الشيوعي

 . القائمة التحدياتـ إنشاء سلطة فوق وطنية ملكافحة 

 .ـ إنشاء سوق موحدة داخل اkتمع

  :تطور الجماعة األوربية االقتصادية :المطلب األول

ج         اـ مريكية دعاوى االندمتحدة األيات امللقد شجعت الوال :نشأة الجماعة األوربية االقتصادية: أوال

مارشال  ن جورجعندما أعل 2.التكتل سيشكل ركيزة أخرى أساسية من ركائز القوة الغربية هذاوريب، وعدت أن األ

 إلعادةعن ضرورة قيام دول أوربا بالتعاون االقتصادي فيما بينها  1947مريكية عام يات املتحد األوزير خارجية الوال

يعرف مبشروع  مريكية وهو ماختصيص جزء كبري من املساعدات األ احلرب العاملية الثانية يف مقابل بناء اقتصادها بعد

بعدها لتدخل أوربا  .3"وربية لتعاون االقتصاديباملنطقة األ" ىقد أسفر عن ذلك ما يسمبناء أوربا و  إلعادةرشال ام

 . الوحدة االقتصادية حنووحدة شاملة لكل اkاالت االجتماعية والثقافية والعسكرية وبشكل متقدم 

احتاد بلجيكا ولكسمبورغ احتادا مجركيا أطلقت عليه حيث شكلت كل من هولندا و  1948كانت البداية سنة     

    أول مرحلة من ذلك ويعترب فيما بينهاعضاء فيه بني الدول األازالة احلواجز اجلمركية حيث مت *البنيلوكسدول 

 .مراحل التكامل االقتصادي

  أوروبا، بعدها بعام تقريبا يف ممثلة يف جملس 1949 ماي 5التكامل األورويب يف لتعزيز نشاء أول منظمة إ مث    

السوق " تشكيل جتدد التعاون بني فرنسا وأملانيا، واقرتحشومان وزير خارجية فرنسا  روبريت أعالن 1950ماي 9

  .للصناعات األساسية حتديدا الفحم والصلب" املشرتكة

األوروبية للفحم (ECSC) ، ولوكسمبورج اkتمعإيطاليا، بلجيكا، هولندا شكلت فرنسا وأملانيا، 1951يف عام و     

 واحلديد الفحم صناعات وضع اهليئة هلذه األساسية السمة كانت ،4جممع أورويب فوق قومية ون أولكلت والصلب

                                                           
1 Jason Manolopoulos , La Dette odieuse(les leçons de la crise grecque),Les Echos éditions ,Paris , 2mars2012,p44   

 .161، ص 2009، دار املنهل، لبنان، النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدوليةخليل حسن،  2
 .122، ص 2003، جمموعة النيل العربية، مصر، سيبتمبر 11د وآفاقه المستقبلية بعد أحداث ، النظام االقتصادي العالمي الجديعبد املطلب عبد احلميد  3

تشري إىل هولندا  NE، وحرفا BELGIUMتشري إىل بلجيكا  BEحرفا : مركبة من احلروف االوائل الثالثة ألمساء الدول الثالث BENELIXدول البنيلوكس *

NETHERLANDS واحلروف الثالث ،LUX  إىل اللكسنبورغLUXMBURG. 
4 G E J Llewellyn; Peter Westaway; et al , Europe will work But it needs to strengthen its governance, fix its banks, and 

reform its structural policies, London:  Nomura Global Economics, March 2011,p10 . 
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 بعض ووضع األعضاء البلدان كل يف اإلنتاجية احلصص حتديد سلطا/ا تشمل عليا، هيئة سيطرة حتت والصلب

 املهمة القرارات بعض اختاذ سلطة له خيول وزراء جملس تكوين أيضا املعاهدة ومشلت العادلة غري املنافسة ملنع القواعد

  .1املعاهدة ألحكام االمتثال لضمان أوروبية عدل وحمكمة الرقابة من بقدر تتمتع برملانية ومجعية

تني يف قامت هذه الدول الست بتطوير التعاون بينها إىل أبعد احلدود وذلك بالتوقيع على معاهدبعدها    

 .األوربيةوربية، والثانية بتشكيل وكالة الطاقة النووية األباجلماعة االقتصادية ، كانت املعاهدة األوىل متعلقة 1957روما

وربية اجلماعة االقتصادية األو  ت يف دمج كل من مجاعة الفحم والصلبجنحت الدول الس 01/01/1967ومع حلول 

وربية السوق األ" هو اليت أطلق عليها امسا شائعا و " وربيةاجلماعة األ" واحدة هي  ظمةنمومجاعة الطاقة الذرية يف 

 2:كالتايلتتلخص أهداف تلك السوق  و " املشرتكة

 . إلغاء الرسوم اجلمركية ونظام احلصص بني الدول األعضاءـ 

 .سلع واخلدمات ورؤوس األموال بني الدول األعضاءالعوائق اليت حتول دون انتقال الازالت  ـ

 .توحيد التعريفة اجلمركية اليت تتعامل |ا األعضاء مع العامل اخلارجي ووضع سياسة موحدة يف جمال التجارة اخلارجية ـ

 .ضع سياسة موحدة يف جمال الزراعة والنقلو  ـ

 .عضاءادية واالجتماعية بني الدول األتطبيق اجراءات تسمح بالتنسيق بني السياسة االقتص ـ

 . ـ اقامة بنك استثماري أوريب لدعم النمو االقتصادي

وجيب أن تتم هذه ويشكل إزالة عوائق املبادالت ورسوم اجلمارك ونظام احلصص اهلدف الرئيسي للمعاهدة،     

يتم ختفيض  خالل املرحلة ألوىل :وهذه الفرتة اليت تعترب انتقالية قسمة إىل مراحل ثالث ،اإلزالة خالل اثىن عشرة سنة

وختفيضها بالنسبة ذا/ا يف املرحلة الثانية، على أن يتم يف �اية املرحلة التحرير  باملائة 30عريفة اجلمركية بنسبة الت

 3.ذلك بإلغاء ما تبقى من التعريفة اجلمركيةالكامل للتجارة و 

 :الهيكل التنظيمي للجماعة االقتصادية األوروبية ثانياـ 

 : يتكون اهليكل التنظيمي للجماعة االقتصادية األوروبية من ست هيئات على حنو ما يلي    

اجلماعة، مهمته تنسيق  األعضاء يفوربا، يضم ممثلي الدول ويعترب أعلى هيأة تنظيمية داخل أ: األوربي المجلس ــ1

      الرواتب والعالوات ورواتب التقاعد لألعضاء يف  دالسياسات االقتصادية العامة للدول األعضاء، كما حيد

 .اهليئات األخرى

، وميكن للمجلس أن يغري من عدد األعضاء يف املفوضية أعضاء منتخبني وتتكون من تسعة: األوربية المفوضية ــ 2

سنوات باملوافقة املشرتكة من جانب احلكومات األعضاء، كما ميكن حتديد  4يعينون ملدة  .يف التصويت باإلمجاعوإمنا 

تقدمي  فرتة عضويتهم، وبذات اإلجراء يعني الرئيس ونائبه لفرتة ال تتجاوز سنتني من مهامها تنفيذ نصوص املعاهدة،

 .4توصيات وبعض اآلراء الرمسية، نشر تقرير عن أنشطة اجلماعة

                                                           
 .28، ص2006/2007، مذكرة ماجيسرت غري منشورة، جامعة احلاج خلضر باتنة،األوربية في التعاون والتكامل االقتصاديالتجربة عادل بلجبل، 1

.406، ص2007، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، االقتصاد الدولي نظريات وسياساتعلي عبد الفتاح أبو شرار،   2  

 3
Marie Annick, Economie de L'Union Européenne, Paris, Economica, 2000, p. 16.  

 .150، ص1998دار الفكر العريب، مصر،  ،)النظرية والتطبيق ( التكامل االقتصادي أنشودة العالم المعاصر حسني عمر،   4
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تتكون من ممثلي الفئات املختلفة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية يعني : اللجنة االقتصادية االجتماعية ــ 3

 .نوات، كما يعني الرئيس من األعضاء وملدة سنتنيس 4أعضاؤها ملدة 

 .ويتم انتخاب أعضاء الربملان األورويب مباشرة من قبل الناخبني يف بلداFم :ومحكمة العدلالبرلمان األوروبي  ــ 4

وتوليد التقارير  العامة، يقوم الربملان بتقدمي مقرتحات السياسة. ويتناسب عددهم مع عدد السكان يف الدولة

احلق يف قبول أو رفض  أعمال اللجنة، وله، ومراجعة أوربيا والتعديالت على مشاريع القوانني ومناقشة القضايا اهلامة

 . امليزانية يف االحتاد األورويب

وقد زادت سلطات الربملان مما يساعد على تقليل ما وصف بأنه العجز الدميقراطي يف عملية صنع القرار يف االحتاد  

.األورويب
ه األخرية إصدار عضو وتتوىل هذ 13نائب، أما حمكمة العدل فتضم  518ويضم الربملان األورويب  1

2 ."لوكسمبورغ"األحكام يف املنازعات املتعلقة بقوانني اجلماعة مقرها 
 

 : ويهدف إىل: بنك االستثمار األوروبيـ 5

 .جل فتح املناطق األقل تقدماأـ تسهيل متويل املشاريع من   

 .ـ حتديد وإقامة املشاريع اجلديدة تستدعيها السوق املشرتكة  

يتم دفعها خالل سنتني ونصف بالذهب أو بعملة قابلة للتحويل %25ويتم االكتتاب يف رأس املال البنك بنسبة 

 3.ذلك يتم دفعها إذا ما دعت احلاجة إىل تعد كضمان%75و

 :في طريق الوحدةمحطات مهمة : ثالثا

وربية للفحم والصلب ووقعت األية الفرنسي إىل انشاء اجلماعة دعوة روبرة شومان وزير اخلارج 1950 ماي 9 ــ

 .1951نيسان 18االتفاقية 

 .اجلماعة االقتصادية االوربية إلنشاءواليت }دف  1957توقيع معاهدة روما سنة  ــ

واحلوافز  وهدفها هو توفري الدعم املايل .(CAP) مت التوقيع على معاهدة السياسة الزراعية املشرتكة 1962عام  ــ

4.الدول األعضاء لضمان االستقرار وحتقيق االكتفاء الذايت من الناحية الغذائيةللمجتمعات الزراعية من 
 

 . وربيةق السياسات النقدية بني الدول األلتنسي صارف املركزية األوربيةاملتشكيل جلنة مكونة من حكام  1969 ــ

 ة لوكسمبور واليتيتوقيع تسو وربية ومل يعد إىل بعد اب ديغول من املؤسسات املشرتك األانسح1967 جويلية 6 ــ

 .5على اختاذ القرارات باإلمجاع وليس باألغلبية نصت

 . عضاءغاء مجيع الرسوم اجلمركية بني األومت ال دخول االحتاد اجلمركي حيز التنفيذ 1968ـ 

                                                           
1 Andrew Harrison et Ertugrul et Dalkiran, Ena Elsey ,business international et mondialisation Vers une nouvelle Europe ; 

1e édition; Paris: mai 2004.p376 . 
 .272ص ،2005مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، . االتجاهات الحديثة في السياسات التجاريةسهري حممد السيد، حممد حممد البنا،  2
 .151مرجع سابق، ص  حسني عمر، 3

4 John Llewellyn, Peter Westaway, op. cit,p10. 
 .39، ص 2009، دار املنهل، لبنان، االتحاد األوربي ودوره في النظام العالمي الجديدصدام مرمي اجلميل،  5
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الربيطانية أن قررت احلكومة 1967ماي 2لدمنارك وايرلندا إىل الدول الست، حيث يف انضمام بريطانيا وا 1973 ــ

تقدمي طلب للعضوية بعد قبوهلا وربية، كما قررت كل من الدمنارك والنرويج ضويتها يف اجلماعة االقتصادية األتطلب ع

 .1جماعةللمعاهدات الثالث املنشئة لل

نائبا وانتخب الفرنسي  410وريب املكون من لدول التسع ألول مرة الربملان األانتخاب مواطنو ا 1979/  10/ 7 ــ

 . سيمون فيل أول رئيس له

حيث نصت معاهدة روما على أن أي دولة قد تطلب أن تكون عضو  وريبظمت اليونان إىل االحتاد األان 1981 ــ

       وبناء عليه تقدمت اليونان بطلب العضوية الكاملة يف اجلماعة بتاريخ). من املعاهدة 237مادة ( يف اجلماعة

1975جويلية 12
2 . 

 .انضمام كل من الربتغال واسبانيا 1988 ــ

ماين هانس دتريش غينشر مذكرة من أجل وحدة نقدية أوربية ومركز مصريف أوريب أصدر وزير اخلارجية األ 1988 ــ

 .تاتشر مارغريترئيسة الوزراء الربيطانية وقتها  معارضةموحد، رغم 

 . والقاضي بتحقيق وحدة نقدية واقتصادية وفق مراحل متدرجة ديلورتقرير جاك  1989 ــ

 . وفنلنداانضمام كل من النمسا والدمنارك  1995 ــ

 . وريبسع الحتاد األحيز التنفيذ بني الدول الت Schengen دخول اتفاقية شنغن 1995مارس 6 ــ

مجهورية التشيك وأستونيا وهنغاريا ولتفيا ولتوانيا وبولندا ، عضاء اجلددالدول الثماين األانظمت  2004يف أول ماي  ــ

 %22واملساحة  %19أكرب عملية توسع لالحتاد على االطالق من حيث عدد السكان ومجهورية السلوفاك وسلوفينياـ 

%9لكنه مثل زيادة أصغر من حيث الناتج االقتصادي
3. 

نصوص وريب بعد استيفاء الشروط املورومانيا إىل دول االحتاد األريا انضمت كل من بلغا2007ول من جانفي ـ ويف األ

 .وريبدولة يف االحتاد األ 27عدد احللي عضاء على االنضمام ليصبح العليا ومصادقة مجيع الدول األ

 تطور النظام النقدي األوربي : المطلب الثاني

 قدمية وحدوية طموحات هلذه القارة كان فقد ألوروبا، السياسي التوجه يف جديدة فكرة أوروبا توحيد فكرة تكن مل

 أشكاال عشر التاسع القرن من الثاين النصف شهد النقدية حيث للوحدة حماوالت عدة هلا كانت كما .الزمان قدم

 خالل الالتيين النقدي االحتاد مثل بالنجاح تكلل مل أ�ا إال الدول األوروبية بني النقدي لالحتاد خمتلفة

 الدول بني  التنسيق ضعف بسبب وانتهى اليونان ،سويسرا، إيطاليا بلجيكا، فرنسا، من كل بني 1865ــ1927الفرتة

 احلرب بسبب وانتهى والدامنارك والنرويج بني السويد1924 ــ  1872 الفرت يف االسكندينافية الدول واحتاد األعضاء،

 .4األوىل العاملية

                                                           
 .44، ص 1997، دار الكتاب احلديث، مصر، الجات والخصخصةحسن عمر،   1
 .154ـ153، مرجع سابق، ص ص حسني عمر 2
 .12، ص 2009، يونيو02، العدد46ا�لد ، جملة التنمية والتمويل،أوربا تفقد هالتهامارتن شيهاك، سريبونا متريا،   3

 .13ـ12، ص ص 2000، الكويت 61 العدد، الصناعي، البنك رسائل سلسلة ،واآلثار والتطور، النشأة، واليورو، األوروبية النقدية الوحدة احلمد، حممود فاروق 4 
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ذلك بية يف إنشاء نظام نقدي بينها، و لقد رغبت الدول األورو : النقدي األوربي النظاممراحل تطور  :أوال

حتقيق للتنسيق بني السياسات املالية والنقدية يف هذه الدول و  التوصل إىل آليةتكمال جوانب الوحدة االقتصادية و الس

رض هلا أن تتع اليت ميكن االضطراباتزيادة قدرة هذه الدول على مواجهة جة عالية من االستقرار النقدي، و در 

 .املالية بسبب تغريات أسعار الصرفأسواقها النقدية و 

 :وارنرتقرير  ــ1

 املانيا قدمته الذي االقرتاح اثر على لوكسمبورغ، وزراء ورئيس املالية وزير "وارنر بيري" برئاسة الدراسة هذه قدمت 

 تدرجيية بصورة وريباأل النقدية الوحدة لتحقيق مفصلة خطة وضع الدراسة هذه وتضمنت وريب،أ نقدي احتاد إلنشاء

حيث شكل أساسا  1.سنوات 10إىل  7من ترتاوح مدة خالل نقدي أوريب احتاد انشاء اقرتحت واليت ، 1971 عام

تمانية اليت يتعني صلبا اعتمد علية يف اختاذ عدد من القرارات استهدفت بعضها وضع ضوابط معينة لسياسات االئ

خر إنشاء صندوق أوريب لتعاون النقدي شراف على تنفيذها، واستهدف بعضها اآلمراعاkا واإل وربيةعلى البنوك األ

 2ام نقدي أوريبطريق انشاء نظوهو ما اعترب خطوة متهيدية على 

التقرير  نص هذا وقد النقدي املستقبلياصر املكونة لالحتاد االقتصادي و على كل العن Wernerحيتوي خمطط     

على تأسيس بنيان لتحضري إنشاء االحتاد األورويب النقدي يف ثالثة مراحل ممتدة على فرتة عشر سنوات حيث مت توقع 

.، من خالل اخلطوات التالية1980الشروع فيها سنة 
3     

 .ختفيض من هوامش التقلبات بني العمالت للدول األعضاء: املرحلة األوىلــ 

 .لتحرير الكلي حلركات رؤوس األموال مع اندماج األسواق املالية والسيما األنظمة البنكيةا: املرحلة الثانيةــ 

 .التثبيت القاطع ألسعار الصرف بني خمتلف العمالت: املرحلة الثالثةــ 

معدل الفائدة، تسيري االحتياطيات، تكافؤ أسعار (كما اقرتح التقرير بتأسيس مركز قرار للسياسة الظرفية 

وكيفيات متويل العجز، اقرتح  قتصادية، خاصة بالنسبة للميزانيةبالنسبة لتنسيق السياسات اال ).…الصرف

Wernerاجلهوية للشراكة األوروبيةق التشريعات الضرائبية القومية والرتكيز على السياسات اهليكلية و ، تنسي. 

إىل غاية  1971بسبب االضطرابات النقدية اليت عرفتها فرتة  Wernerلقد أجلت التوقعات اليت حيتويها تقرير 

 Wernerالدوالر بالذهب، لكنها عادت ثانية اقرتاحات  عدم قابلية حتويل االضطرابات، ومن أهم هذه 1973

تركت الدول األوروبية اخلطوات املؤسسة يف . Delorsليست بكاملها ولكن عاميتها لرتسم اخلطوط العريضة لتقرير 

التقرير، للحفاظ على أحد نظام حركات الصرافني يف الدخل األورويب، إثر ذلك ظهر نظام الثعبان النقدي يف 

1972. 

                                                           
 .48، ص2009 ،24، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العددالعملة االوربية الموحدة وانعكاساتها على المصارف العربيةمصطفى كامل،  1
 .279حسن نافعة، مرجع سابق، ص  2
 .173قحايلية آمال، مرجع سابق، ص  3
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ول إىل خلق عملة موحدة هو دائما جتنب هجومات املضاربة لقد كان السبب األ :نظام الثعبان داخل النفق ــ 2

االحتاد لصرف، ألن التذبذبات النقدية واسعة النطاق، كانت >دد السوق الواحدة للخدمات والسلع يف على أسعار ا

 .1خذ باليورو يف الوقت الذي مت فيه حترير رأس املالوهذا السبب يف اختاذ القرار األ ،وريباأل

 حتديد على 1972 سنة أفريل من العاشر يف السويسرية بازل مبدينة عقد الذي االجتماع أثناء االتفاق مت ولقد  

 احلدود مبثابة وهو باملائة، 1.25 ± ـب البعض لبعضها بالنسبة األوروبية االقتصادية اYموعة عمالت تذبذب هوامش

 الدوالر مقابل الصرف أسعار لتقلبات املقرر اهلامش على اإلبقاء مت كما. عمال>ا صرف أسعار لتقلبات ^ا املسموح

النسبة إىل أسعار وىل باأل وربيةناك هامشني لتحرك أسعار الصرف األوهذا يعين أنه أصبح ه 2باملائة 2.25 ± وهو

ضها البعض، وكان األول أكرب من وربية مع بعالنسبة إىل أسعار صرف العمالت األوربية، والثانية بصرف العمالت األ

حيث اتفقت ست دول أوروبية على تقومي أسعار صرف عمال>ا بالنسبة للدوالر األمريكي ^امش  .3اهلامش الثاين

بالنسبة ألسعار صرف عمال>ا  4.5بالنسبة ألسعار صرف عمال>ا مع بعضها البعض و  2,25: تذبذب قدر بـ 

 4.مقابل الدوالر

واالخنفاض ضمن احلدود املتفق عليها تكون مشا^ة إن حركة أسعار صرف العمالت األوروبية عند االرتفاع      

أما العمالت ). على ظهر الثعبان(حلركة الثعبان داخل النفق، حيث تقع العمالت القوية أعلى هامش التقلب 

وكلما كان الفارق بني أسعار الصرف العمالت بالنسبة للدوالر  ). على بطن الثعبان(الضعيفة أدىن هامش التقلب 

ثعبان مسيكا ويف حال العكس يكون الثعبان رفيع ومىت اقرتبت العمالت من بعضها البعض ويلتصق ظهر كبريا كان ال

وهذا ما سيتم توضيحه من . الثعبان ببطنه إذا كانت أسعار الصرف العمالت بالدوالر هي نفسها أسعار التعادل

 5.خالل الشكل أدناه

 الثعبان النقدي األورويب )1ـ  1(شكل رقم

 p 

                                  %2,25                                                   P+2.25% 

  

     p-2.25% 

 

 

Source Pascal Kauffman, l’euro, Dunod, 2éme édition, Paris, 1999. P56. 

                                                           
 .22، ص2009، يونيو02، العدد46اYلد ، جملة التنمية والتمويل،أروع أوقات اليوروتشارلز ويبلوسز،  1
 70.ص النشر، سنة بدون اجلامعية، مصر، الدار اإلسكندرية،، العربية المنطقة على المحتملة واآلثار اإلشكاليات األوروبية النقدية الوحدة شهاب، حممود جمدي2
، جامعة عمار )فرص وحتديات(امللتقى الدويل حول اليورو وأثره على الدول العربية  ،االقتصاد العالميتطور ومكانة اليورو في خالدي خدجية، موساوي زهية، بن منصور عبد اهللا،  3

 .2005أفريل  12-8تليجي، األغواط، 
 .605جون هاد سون، مارك هرندر، مرجع سابق، ص 4
    ،2006/2007، باتنة احلاج خلضر،خترج ماجستري غري منشورة، جامعة ، مذكرة الجزائريالعملة األوربية الموحدة اليورو وانعكاساتها على ميزان المدفوعات سامية مقعاش،  5

 .74ص 
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 صرف أسعار على للمحافظة األوروبية ا9موعة لدول املركزية البنوك تدخل يستلزم النقدي الثعبان بنظام العمل إن

 سواء األجنيب الصرف أسواق يف التدخل طريق عن وذلك إطارها يف هلا بالتحرك املسموح اهلوامش حدود يف عمالBا

إذ يعرض البنك املركزي للعملة القوية كمية من عملته يف السوق يف مقابل  1.ةاألوروبي للعمالت الشراء أو بالبيع
كما يضع كمية أخرى منها حتت تصرف البنك املركزي للعملة الضعيفة متكنه من بيعها يف السوق يف   ،الضعيفةالعملة 

 2مقابل عملته الضعيفة
باإلعالن عن تعومي عملتها  1972إال أن التذبذبات النامجة عن عدم استقرار النظام النقدي الدويل وقيام بريطانيا يف 

وذلك بسبب التدهور الشديد يف قيمتها نتيجة لعمليات املضاربة الواسعة على هذه العملة أعقب " اجلنيه اإلسرتليين"
حدث اضطراب واسع يف أسواق املال يف أسعار صرف اللرية اإليطالية والكرون الدامناركي و ذلك اخنفاض شديد 

باع التعومي ، إىل إت1973يف   انيا الغربية، فرنسا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، مما دفع كل من أمل3األوروبية
كحد %2,25ذلك باحملافظة على هامش التقلب املسموح به بني أسعار صرف عمالBا بنسبة اجلماعي لعمالBا، و 

ذلك بعدم السماح لسعره دوالر و رف األجنيب لتدعيم سعر الإعفاء بنوكها املركزية من التدخل يف أسواق الصأقصى و 
 .عن سعر التعادل، وهذا ما يعين يف األخري أن النفق أصبح غري موجود%2,25باالخنفاض عن نسبة 

 :الوحدة النقدية االيكوــ  3

 يةالنقد الوحدةعلى وضع مشروع خلطة اقتصادية Bدف إىل إنشاء  1975اتفقت فرنسا وأملانيا الغربية يف عام      
األوروبية حبيث حتل حمل الدوالر األمريكي يف التسويات واملعامالت اخلارجية ويف الوقت نفسه إنشاء صندوق التعاون 

ومتت املوافقة على هذا . مليار دوالر تتكون موجوداته من الذهب واإلحتياطات العاملية 50النقدي األورويب مببلغ 
وبدأ العمل بالنظام النقدي األورويب اجلديد اعتبارا من جويلية  .1978املشروع من قبل زعماء دول ا9موعة يف عام 

1979. 
سلة من األوزان املرجحة لعمالت الدول األعضاء، ويتحدد عن وهنا جتدر اإلشارة إىل أن اإليكو هي عبارة     

ويتم تغيري األوزان  4دولةالنصيب النسيب لكل دولة مبدى مسامهة العملة يف الناتج القومي، ويف التجارة اخلارجية لكل 
 .5باملائة أو أكثر25سنوات أو يف حالة حدوث تغيري يف قيمة أي عملة بنحو  5بالنسبة للعملة دوريا كل 

الدوالر ومل   وتصدر وحدة النقد األوربية للبنوك املركزية عن طريق صندوق النقد األوريب مقابل احتياطي الذهب أو   
وحدة عملة أوربية مثال مقابل (مت خلق وحدة النقد األوربية عن طريق ترتيبات املبادلة ينشأ صندوق النقد رمسيا فقد 

بني البنوك املركزية وماديًا تأخذ وحدة العملة األوربية شكل االئتمان يف دفاتر صندوق النقد ) دوالرات أو ذهب
ان من حساب الدولة األوىل إىل األوريب فعندما حتول دولة ما وحدات عملة أوربية إىل أخرى تتحول تلك االئتم

                                                           
 .73ص ،1999سبتمرب ،الثالث العدد األول، ا9لد التطبيقية، للعلوم العربية اجلامعات احتاد جملة ،الفقيرة الدول ومعضلة الدولي النقد نظام فالح، صاحل1
 .2009، مطبوعة غري منشورة، جامعة حممد خيضر، بسكرة، الدوليةالمالية مفتاح صاحل،  2
 .09مرجع سابق ، ص مغاوري شليب علي، 3
 170.، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، صمبادئ االقتصاد النقديحممود محيدات، أسامة الفويل،  4
 .103-102، ص ص 2006، الدار اجلامعية، مصر، ى الكويزاقتصاديات المشاركة الدولية من التكتالت االقتصادية حتعبد املطلب عبد احلميد،  5
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مل تسك كعملة نقدية معدنية أو كعملة ورقية، إال  يكواإل بالرغم من أن .1حساب الدولة الثانية يف دفاتر الصندوق

كوسيط للمبادلة وذلك من خالل التعامل " اإليكو"أDا تقوم بوظائف النقود، حيث تستخدم وحدة النقد األوروبية 

 S1978.2ا يف القطاع البنكي، إذ أن القروض املقّيدة بالعمالت األوروبية أصبحت تسدد باإليكو منذ 

 :3إىل نوعنييكو اإلوينقسم 

حتياطيات الذهب وعمالت الدول األعضاء، يتداول بني البنوك املركزية ا %20يتم إصداره مقابل : اإليكو العام ــ

 لتلك الدول يف حساب خاص باسم صندوق التعاون النقدي األورويب 

كأي تسهيل مقدم بأحد   يطلق على التسهيالت االئتمانية اليت تقدمها البنوك التجارية لعمالئها: اإليكو اخلاص ــ

خالل صندوق التعاون  اول إال بني البنوك املركزية ومنالعمالت املعتادة، وذلك متيز له عن االيكو العام الذي ال يتد

 .1981وريب، وقد حقق انطالقة كربى منذ عامالنقدي األ

 .ول األوربية يف العملة األوربيةتطور األوزان النسبية لعمالت الد: )1ـ  1( جدول رقم

 1997فيفري 1995 1989 1984 1979 السنوات/العملة المشاركة

 31.9 33.33 30.1 32 33 المارك األلماني

 12.4 10.44 13 15 13.3 الجنيه اإلسترليني

 20.2 20.49 19 19 19.8 الفرنك الفرنسي

 7.9 7.17 10.15 10.2 9.5 الليرة اإليطالية

 10 10.47 9.4 10.1 10.5 الجيلدر الهولندي

 8.5 8.57 7.9 8.5 9.6 الفرنك البلجيكي

 2.6 2.72 2.45 2.7 3.1 الكرون الدنماركي

 1.2 1.04 1.1 1.2 1.2 الجنيه اإليرلندي

 0.5 0.47 0.8 1.3 0 الدراخمة اليونانية

 4.2 4.24 5.3 0 0 اإلسبانيةالبيزيتا 

 0.7 0.71 0.8 0 0 اإلسكودو البرتغالي

 0 0.34 0 0 0 الفرنك اللوكسمبورجي

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 إجمالي األوزان

  153بق، صا، مرجع س اليورو واآلثار على اقتصاديات البلدان العربية والعالم، يمغاوري شليب عل :املصـدر

 نسبة مئوية: الوحدة                                                                                                                   

                                                           
 .609-608جون هدسون، مرجع سابق، ص ص  1
 .26، ص1992، سبتمرب 03، جملة التمويل والتنمية، العددعملة واحدة لالتحاد األوربيهايري مايري، أو جنرر هورست، 2
 .171 حممود محيدات، أسامة الفويل، مرجع سابق، ص 3
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ومن خالل البيانات املوضحة يف اجلدول أعاله، يتبّني لنا أن املارك األملاين ميثل النسبة الكربى يف مكونات العملة 

تأيت بعد ذلك العمالت ) %100 جمموع وزن العملة األوروبية( % 33وحدة حيث متثل نسبة مسامهته األوروبية امل

 .الفرنسية والربيطانية على الرتتيب

، إال أن املالحظ أن الوزن النسيب ملسامهة 1997مقارنة بنسب  1979كما يالحظ أن النسب مل تتغري كثريا يف عام 

األوربية يعترب كبريا نوعا ما وخصوصا ما إذا متت مقارنته بالوزن النسيب ملسامهة كل من العملة اإلسبانية يف الوحدة 

 .العملة الربتغالية والعملة اليونانية

 .المحاور الرئيسية للنظام النقدي األوروبي: ثانيا

 :على أن يقوم هذا النظام على احملاور التاليةالدول  اتفقتلتحقيق أهداف النظام النقدي 

 :تعد احملور األساسي للنظام النقدي األورويب، وتقوم على مبدأين أساسيني مها :آلية سعر الصرف ــ 1

وفق %2.25أال يؤدي هامش التغري يف سعر الصرف عملة أي دولة عضو مقابل عملة بقية الدول األعضاء عن  ــ

وحدة النقد األوروبية اإليكو  مقابل هذه اآللية قامت كل دولة من الدول األعضاء بتحديد سعر مركزي لعملتها

األسعار املركزية اخلاصة بكل عملة يتم حتديد أسعار مركزية ثنائية لكل  وبالرجوع إىل. وتوضع هذه األسعار يف جدول

إىل آلية سعر الصـرف األورويب حيث  1990وقد مت استثناء اجلنيه اإلسرتليين بعد دخوله مؤخرا يف سنة  .العمالت

كما هو موضح يف  .1مقابل عمالت دول اtموعة األخرى% 0,6-+يتحرك يف هـامش مقداره  مسح لسـعر صرفه أن

 .)2ـ  1(رقم  هذا اجلدول

 األسعار املركزية لعمالت الدول مقابل وحدة النقد األوروبية اإليكو): 2ـ  1(اجلدول رقم 

 االلمانيالمارك  الفرنك الفرنسي الجيلدر البلجيكي الفرنك البلجيكي الدولة 

 بلجيكا

 هولندا 

 فرنسا

 المانيا

42.6263 

18.5424 

6.1503 

20.9211 

0.05393 

2.29886 

0.33169 

1.12828 

0.16259 

3.01489 

2.93082 

3.40166 

0.04779 

0.88630 

0.29397 

2,03748 

والنشر والتوزيع،  للطباعة دار غريب: القاهرة(، الطبعة األوىل النقود الدولية وعمليات الصرف األجنبيمدحت صادق، : املصدر

 84. ، ص)1997

ومن خالل . وحدة النقد األوروبية اإليكو متثل األسعار املركزية لعمالت الدول مقابلالعريض اخلط باألرقام الواردة 

وكان السعر املركزي للمارك  6.93083هو  للفرنك الفرنسي مقابل اإليكو اجلدول يتضح أنه إذا كان السعر املركزي

أي 0.29397، فإن السعر املركزي للفرنك الفرنسي مقوما باملارك األملاين هو2.03748اإليكو هو  األملاين مقابل

السعر املركزي الثنائي لعملة أي بلد  وبنفس الطريقة ميكن احلصول على 2.03748على  6.93083حاصل قسمة 

 .مقابل عمالت الدول األخرى

                                                           

 .14، ص1990، ديسمرب 04، جملة التمويل والتنمية، العددأوروبا تسعى إلى الوحدة النقديةهورست أوجنرر،   1
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 يقوم أن األمر ويقتضي .ا:موعة دول باتفاق إال املركزية الصرف أسعار تعديل عدم ضرورة اآللية هذه تشرتط كماــ  

 ليتم األوروبية الدول منها تعاين اليت االختالالت عن األورويب النقد صندوق بتبليغ األوروبية املركزية البنوك حمافظو

 يف األعضاء الدول كل األوروبية العمالت صرف آلية عضوية إىل انضم فقد ولإلشارة .املناسبة اإلجراءات اختاذ

1عام إليها انضمت اليت بريطانيا ماعدا آنذاك االقتصادية اجلماعة
.1990 

نظرا الختالف األوضاع االقتصادية من دولة إىل أخرى وخصوصا العوامل اليت تؤثر يف سعر  :آليات االئتمان ــ 2

ائتمانية قصرية األجل ومتوسطة األجل باإلضافة إىل صرف العملة فقد مت توصل ا:موعة إىل ضرورة توفري تسهيالت 

 : 3ويقوم على أساس النقاط الرئيسية التالية. 2تقدمي دعم نقدي قصري األجل

يوم وتبدأ من mاية الشهر الذي جيري فيه استخدام التسهيل  45ومدgا  :تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل جدا ــ

 إضافيةأخرى إذا ما توفرت ظروف معينة مث متتد ثالثة شهور أخرى  شهورتمان ثالثة ئوميكن أن ميتد أجل هذا اال

 .مبوافقة البنوك املركزية الدائنة

خرى وهي تأخذ لكل من املصارف األمصرف مركزي  قبل كل ومن الناحية الفنية فإن التسهيالت يتم منحها من

مقومة بوحدات العمالت ) ملدينةا(احلسابات الدائنة  فورية لعمالت اجلماعة يف املقابل) مشرتيات(شكل مبيعات 

اليت تطبق على التسهيالت البالغة القصر يف أمدها فهي متوسط أسعار  وربية، أما سعر الفائدة املدين أو الدائناأل

املعنية على حنو ما وربية، مرجحا حسب أوزان العمالت ميع مصارف اجلماعة االقتصادية األاخلصم الرمسية جل

 .4وربية السائدةخلص من األسعار املركزية لوحدة العملة األيست

وربية واليت البنوك املركزية لدول اجلماعة األوهو نظام لتسهيالت املتبادلة بني : المساندة النقدية القصيرة األجل ــ

�ا، ومدة  التنبؤمتنح لغرض مواجهة العجز املؤقت يف ميزان املدفوعات والذي ينشأ نتيجة صعوبات كان من املتعذر 

 . التسهيل ثالثة أشهر وميكن أن ميتد إىل تسعة أشهر

وهذه  1971مارس 22وربية يف ذه اآللية بقرار جملس اجلماعة األانشئت ه: التسهيل االئتماني متوسط األجل ــ

أجل هذا ويرتاوح . ع لبعض الشروط املتعلقة بالسياسة االقتصادية لدولة اليت تستخدم التسهيلضالتسهيالت خت

بليون ايكو منها  25قيمته  وقد تقرر أن يبلغ احلجم االمجايل هلذه التسهيالت ما التسهيل بني عامني ومخسة أعوام

 . بليون ايكو لتسهيالت متوسطة األجل 11جل وبليون ايكو لتسهيالت قصرية األ 14

قطع نقدية معدنية منذ نشأgا إىل أmا  يكو يف شكل عملة ورقية، أو يف شكلمل تكن اإل :وحدة النقد األوروبية ــ 3

من الناحية العملية تتمتع خبصائص النقود وتعد وحدة حسابية تستخدم كوحدة حلساب التبادل االحتياطي بني 

 .البنوك املركزية

                                                           
 24 .ص مرجع سابق، حممود، فاروق احلمد  1
  .33، ص 1998، الكويت، 55العدد ،الصناعي البنك رسائل سلسلة ،)اليورو إلى الفكرة من (األوروبي  والنقدي االقتصادي االتحاد حشاد نبيل، 2
 .84، ص 1997  مصر، ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،النقود الدولية وعمليات الصرف األجنبيمدحت صادق،   3
 .383حممد لبيب شقري، مرجع سابق، ص   4
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فإن هذه الرتتيبات االئتمانية سوف يف بروكسل،  1987ديسمرب  5وريب يف عن ا&لس األ تللقرارات اليت صدر ووفقا 

يعمل Qا يف املرحلة االوىل من النظام النقدي االوريب وتدمج مجيعها بعد ذلك يف صندوق واحد يف املرحلة النهائية 

 .من هذا النظام

 أزمات النظام النقدي األوربي قبل اليورو: ثالثا

نسبيا على استقرار  ةافظاحمل حاول باستعراض تاريخ النظام النقدي األورويب منذ نشأته نالحظ أن هذا النظام قد   

األورويب بتغيري أسعار التعادل  االحتادأسعار صرف عمالت دول األعضاء طوال هذا التاريخ وذلك رغم قيام 

للعمالت األوروبية مقابل العمالت األخرى عدة مرات، لكن رغم هذا االستقرار النسيب إال أن النظام النقدي 

 :األورويب قد تعرض لعدة أزمات أمهها

 ).1992سبتمبر (زمة انخفاض قيمة اإلسترليني والليرة اإليطالية أــ  1

قام البنك املركزي األملاين برفع سعر الفائدة على املارك، وذلك بغرض مواجهة ارتفاع معدل  1992يف أوت    

تدفق  ملانية، وقد ترتب على ذلك حدوث زيادة كبرية يفقرتاض ملواجهة تكاليف الوحدة األالتضخم وكذا زيادة اال

رؤوس األموال من الواليات املتحدة األمريكية إىل أملانيا مما أدى إىل ارتفاع قيمة املارك األملاين بصورة ملموسة، ويف 

ظل حالة الركود الذي كان يعاين منه االقتصاد الربيطاين وارتفاع معدالت البطالة حدث تدهور يف سعر صرف اجلنيه 

لشراء عشرة ماليري جنيه  دة على اجلنيه االسرتليين مرتني يضطر إىل رفع الفائاإلسرتليين، مما جعل البنك االملاين

 1إسرتليين، وذلك للمحافظة على سعر الصرف

األورويب، بينما  ، من املشاركة يف النظام النقدىي1992سبتمرب  16حتت ضغط التداول، انسحبت اللرية واجلنيه يف 

معدالت البنك الفرنسي، وتعسف مراقبة الصرف يف من فع شديد وكان جيب القيام بر . اخنفضت قيمة البيزتا

الربتغال وإسبانيا، وأيضا ختفيض ثان للبيزتا ولإلسكويدو، من أجل أن يستمر النظام النقدي األورويب و  ايرلندة،

  1992.2بوظيفته يف عام 

 )1993أوت (أزمة انخفاض قيمة الفرنك الفرنسي ــ  2

وحدث تراجع مفاجىء يف سعر صرفه أمام املارك األملاين وقد  1993تعرض الفرنك الفرنسي ملضاربة شديدة يف عام 

ملاين، لكن األ طالبت كافة األوساط االقتصادية يف أوروبا و العامل البنك األملاين خبفيض سعر الفائدة على املارك

وربية وكان أكثرها تأثر الفرك الفرنسي العديد من العمالت األ ا أثر علىالبنك املركزي مل يوافق على هذا الطلب مم

ولعالج هذه األزمة اجتمعت جلنة حمافظي البنوك املركزية لإلحتاد األورويب وكذلك وزراء املالية ومت االتفاق على توسيع 

ا حيث مت بقاؤمها وهولند  مستثنيا من ذلك عملة كل من أملانيا% 15 هامش التذبذب للعمالت األوروبية ليصل إىل

 .عند هامش التذبذب القدمي

 

                                                           
 .19مرجع سبق ذكره، ص ،مغاوري شليب علي  1
 .197قحايلية أمال، مرجع سابق، ص   2
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 .1أسباب األزمات التي عرفها النظام النقدي األوروبيــ  3

حالة الركود العام اليت أصابت االقتصاد العاملي، واليت أدت إىل تدهور األوضاع االقتصادية وتأثريها على حركة  -

 .آثارها يف النهاية إىل أسعار صرف العمالت األوروبيةالتجارة العاملية، ومعدالت النمو االقتصادي، وامتداد 

 .النشاط الزائد لعمليات املضاربة يف أسواق املال الدولية على عمالت دول اإلحتاد األورويب سعيا وراء الربح -

ية من النقد سلطة التحكم يف السياسة املاليةاألورويب باجلدول الزمين النتقال  االحتادوجود عدم اقتناع من دول  -

 .السلطات الوطنية إىل املفوضية وكذلك وجود ختوف من التأثري على السلطة الوطنية للدول األوروبية

عدم قدرة بعض الدول األعضاء على حتمل اآلثار السلبية الخنفاض قيمة عملتها إىل أقل من احلد األدىن هلوامش   -

وانتهى خبروجهما من  1992ريطانيا وإيطاليا عام التذبذب داخل نظام النقد األورويب وهو ما حدث مع كل من ب

 .النظام النقدي األورويب

وجود تفاوت ملحوظ يف األداء االقتصادي للدول األعضاء ينعكس يف تفاوت كبري بني مؤشراnا االقتصادية مثل  -

االقتصادية يف الدول األعضاء التضخم وعجز املوازنة سعر الفائدة، وبالتايل يكون هناك تناقض بني أهداف السياسة 

وتكون هناك صعوبة يف التنسيق بني هذه السياسات، وهو ما جعل هناك حتمية إلحداث نوع من التقارب يف األداء 

 .االقتصادي

عدم الوضوح يف تعريف بعض املعايري احملددة، كشروط االنضمام للوحدة النقدية األوروبية، وخاصة ما يتعلق  -

 . العام، وذلك بسبب اختالل هيكل ومفهوم القطاع من دولة إىل أخرى بتعريف دين القطاع

ورغم تدارك دول اإلحتاد األورويب ملعظم هذه العوامل خالل السنوات األخرية، إال أن هذه الدول قد وقعت يف    

العملة األوروبية والذي يهدف إىل ضبط إيقاع السياسات املالية والنقدية لدول " ميثاق االستقرار"على  1997جويلية 

املوحدة حبيث يتم احلفاظ على التوازن بني اإليرادات والنفقات العامة يف هذه الدول، وأن يتم فرض عقوبات أو 

غرامات مالية على الدول غري امللتزمة، وذلك �دف ضمان استقرار العملة املوحدة و ضمان استمرار النظام النقدي 

 . األورويب

 ماستريخت والتدرج نحو الوحدةمعاهدة : المطلب الثالث

املنتظمة  االجتماعاتموضوعا بارزا يف  وربيةقدية واالقتصادية األلقد أصبحت الوحدة الن :*تقرير ديلور: أوال

، وأنشأ ا�لس الذي انعقد يف هانوفر )االحتاد األورويب(حكومات بلدان س األورويب الذي يضم رؤساء دول و للمجل

رئيس جلنة االحتاد األورويب وتضم حمافظي البنوك املركزية للدول " ديلور كجا"برئاسة جلنة خاصة  1988يف جوان 

 .والنقدية األمر إىل االحتاد االقتصادي األعضاء، لوضع مراحل حمددة تقضي يف �اي

 : 2بإعداد وثيقة عرفت بتقرير ديلور حيتوي على خطة تنفذ على ثالث مراحلاللجة قامت  وقد

                                                           
 .20سبق ذكره، صمرجع : مغاوري شليب علي 1

2 Jean-Pierre Faugére, Economie Européenne. Paris: Presse de Sciences Po.1999. pp. 52-53. 

 ويف. مشرتكة أوروبية سوق إلنشاء إسرتاتيجية فيه ورسم" األبيض الكتاب" بتأليف قام األوروبية، الوحدة لتحقيق مبادرات عدة أطلق ،1985 سنة األوروبية املفوضية ديلور جاك ترأس *

 األوروبية الدول بني النقدية الوحدة قيام بشأن تصور فيها رسم" ديلور خطة" وضع 1989 عام
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 وإقامة املوحدة، األوروبية إقامة السوق الستكمال التعاون خطوات من تبقى ما إجناز خالهلا يتم: األوىل املرحلة ــ

  .جلميع دول املنطقة موحدة مالية منطقة مث إقامة ومن واملصرفية املالية للخدمات موحدة سوق

 على العمل مع االقتصادية، يف السياسات التنسيق من املزيد عرب األوروبية النقدية الوحدة إىل االنتقال :الثانية املرحلة ــ

 على تقليص والعمل الدول لكل النقدية السياسات توحيد خالل من النقدية حتقيق الوحدة على تعمل مؤسسة إجياد

 .األعضاء الدول عمالت بني الصرف أسعار حترك هوامش

 ومن النقدية السياسات وضع املستقل أمر األورويب املركزي البنك وتويل األوروبية النقدية الوحدة بدء :الثالثة املرحلة ــ

نتقال اال خرية يتم فيهاأي أن املرحلة األ .موحدة أوروبية بعملة التعامل يتم على أن األوروبية النقدية الوحدة حتقيق مث

   اإلقليميةاهليكلية و رحلة تعزيز السياسات جيري خالل هذه املإىل أسعار الصرف الثابتة وغري القابلة للتغري، و 

نوك املركزية تتحمل الشبكة األوروبية للبو . االقتصاد الكلي ملزمةاملوضوعة يف جمال امليزانية و  تصبح القواعداملشرتكة، و 

تصبح القرارات املتعلقة بالتدخل يف سوق أسعار الصرف بالنسبة لعمالت بلدان أخرى مسؤولية كافة مسؤولياiا، و 

 .إدارiاو  بكة بتجميع االحتياطات الرمسيةتقوم هذه الشو بية للبنوك املركزية، جملس الشبكة األورو 

أسعار  *وكان القصد األصلي من تقرير ديلور تقدمي مسار الوحدة النقدية من خالل مبدأ الثالوث املستحيل   

ن ـالتجارة يف حي يعززاستقرار سعر الصرف ف .منع سياسة نقدية مستقلة، و الصرف الثابتة وحركة رأس املال الكامل

الصرف لفرض انضباط   عارـكام السياسة النقدية ميكن تثبيت أسـبإحو  .تقلب سعر الصرف هلا تأثري عكسي عليها

 .1عصاءلدول األكافية بالنسبة ل

 ماستريخت معاهدة : ثانيا

 1992فيفري  y7دف استكمال اخلطوات السابقة عقدت الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية األوروبية مؤمتر يف 

ه التعديالت على موضوعني هامني لوضع التعليمات النهائية ملعاهدة روما، وقد ركزت هذ ماسرتخيتباملدينة اهلولندية 

2األوروبيةوحدة النقد ومها البنك املركزي األوريب، و 
 

كان من الطبيعي أن iتم احلكومات األوروبية باستكمال اخلطوات السابقة، لذلك وقعت الدول األعضاء لالحتاد     

كومات دول اليت وقع عليها رؤساء حاتفاقية محلت اسم هذه املدينة و  األورويب يف مدينة ماسرتخيت اهلولندية على

 .1992فيفري  07رمسيا يف ا مت املصادقة عليها�موعة األوروبية، و 

بلجيكا  :هي هذه الدولة األوروبية على هذه االتفاقية و دولة اليت تشكل ا�موع 15دولة من أصل  11وقعت 

 .الدامناركال، إسبانيا، بريطانيا، هولندا و فرنسا، اليونان، اللوكسمبورغ، ايرلندا، إيطاليا، الربتغ

 

 

 

                                                           
1 Francesco Paolo Mongelli, op. cit ,p14 

. بينها التوفيق ميكن ال - الثابتة الصرف أسعار النقدية، السياسة استقاللية املال، رأس وحركة احلرة التجارة أي - احلكومات األمنيات من ثالثة أن حقيقة إىل يشري" املستحيل الثالوث *

 .بينها التوفيق يف ختتار، أن احلكومات على فيجب
 .213، ص2003، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، العالقات االقتصادية الدوليةبسام احلجار،  2
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 1: ـ نقاط االتفاقية ما يلي1 

مليون مستهلك هم عدد سكان دول ا2موعة  340إقامة أوروبا املوحدة على شكل احتاد فيدرايل يشمل  -

 .األوروبية

 .حتقيق السوق الداخلية -

 .حتقيق الوحدة االقتصادية و النقدية، و ما يرتبط بذلك من مؤسسات كاملصرف املركزي األورويب املوحد -

 .الداخلية و القضاء، و مكافحة اجلرمية و اإلرهاب، و جتارة املخدراتالتنسيق الكامل يف جماالت السياسة  -

 .حتقيق سياسة خارجية و أمنية دفاعية مشرتكة -

 .إتباع طرق جديدة يف إصدار القوانني، و إعطاء صالحيات أوسع للربملان األورويب -

 .األوروبية و احملليةحق مشاركة املواطنني على اختالف جنسياbم و أماكن سكنهم يف االنتخابات  -

 .إعطاء جنسية أوروبية موحدة إىل جانب اجلنسية الوطنية -

الوقت، لقد   ولكي تصبح معاهدة ماسرتخيت سارية املفعول يتعني التصديق عليها بواسطة مجيع الدول األعضاء ذلك

ليها من دون صعوبة دق عاواثقني أنه سيص 1991كان القادة السياسيون الذين وافقوا على املعاهدة يف ديسمرب

صدم الدمنارك اجلماعة برفض  1992ففي جويلية . ولكن هذا مل حيدث 1993وتصبح نافذة املفعول مع بداية 

ولكن . 2املعاهدة يف استفتاء شعيب، ويف سبتمرب وافق الفرنسيون بأغلبية ضئيلة جدا على املعاهدة يف استفتاء شعيب

 .عضاء مبجرد التوقيع عليهامجيع األت سارية املفعول من قبل االتفاقية اعترب 

 .ـ نتائج اتفاقية ماستريخت2

        1993طبقا التفاقية ماسرتخيت قد ّمت حتقيق السوق األوروبية املوحدة بدءا من الفاتح جانفي من عام    

إجناز السوق وبذلك حققت دول ا2موعة األوروبية حلما مشرتكا قضى بضرورة إنشاء سوق اقتصادية مشرتكة، ويعترب 

األوروبية الداخلية املوحدة خطوة أساسية على طريق حتقيق الوحدة األوروبية الكاملة و تظهر أمهية السوق األوروبية 

 :املشرتكة من خالل تأمينها للحريات التالية

 :حرية انتقال البضائع ــ أ

خلية، بدال من قواعد االسترياد أو التصدير ختضع املعامالت التجارية بني دول ا2موعة اآلن لقواعد التجارة الدا   

اخلارجية املعمول �ا سابقا، وذلك بالنسبة لكل السلع، وتطلب ذلك إقامة توازن بني القوانني املختلفة بني البلدان 

قوانني والبيئة، ومبوجب  األوروبية وخاصة فيما يتعلق بالضرائب والقيود على السلع حلماية اإلنتاج الوطين واملستهلك

   السوق اجلديدة ميكن للمواطنني أخذ كل حاجاbم الشخصية من بلد آلخر داخل ا2موعة، ودون أية قيود مجركية

  .وهذا األمر تطلع إليه املواطنون األوروبيون منذ فرتة طويلة

 

 

                                                           
 .92-91، ص ص1999، دار دمشق، سوريا، اليورو: مسري صارم 1
 . 183ـ  182كامل بكري، مرجع سابق، ص ص  2
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 :حرية انتقال األشخاص ــ ب

االستقرار ملواطين ا=موعة، وحيق مبوجب ويشمل ذلك حرية السفر واإلقامة والسكن واختيار مكان العمل و    

القوانني اجلديدة أن ميارس كل مواطن العمل الذي يقوم به يف وطنه األصلي وذلك داخل دول ا=موعة ومبوجب 

بطاقة شخصية، وسيشكل هذا األمر فرص لليد العاملة األوروبية للبحث عن فرص عمل ومعيشة أفضل وهو مسعى  

 .صاعب سابقاكان يتعرض للكثري من امل

 :حرية انتقال رأس املالــ  ج

ويتضمن التحرير الكامل النتقال رأس املال داخل دول السوق، وضمان حق البحث عن أفضل االستثمارات    

  .داخل دول ا=موعة يف جماالت اإلنتاج والتأمينات املختلفة

  :حرية انتقال اخلدمات ــ د

 .وذلك بإزالة كافة القيود أمام وسائل النقل واالتصاالت برا وحبرا وجوا   

 معاير التقارب واالستقرار: لثاثا

فقد وضعت مخسة معايري  ،لقد تأثرت معايري معاهدة ماسرتخيت باألوضاع االقتصادية األوروبية يف بداية التسعينات

ىل إنسبة عجز املوازنة  تتعلق بالسياسات للمالية والنقدية املطبقة يف اقتصاداnا، اثنان يف السياسة املالية الداخلية

معدل (  ىل الناتج احمللي اإلمجايل، وثالثة معايري يف السياسة النقديةإالناتج احمللي اإلمجايل ونسبة الدين العام 

 .)الفائدة، وسعر الصرفالتضخم، وسعر 

 : "ضخممعدل الت" معيار استقرار األسعار ــ1

 معدالت من حيث األوروبية النقدية الوحدة إىل لالنضمام املعنية املؤهل لدول التقارب شرط ماسرتخيت معاهدة بينت

حتكم  على قدرnا حيث من دول ثالث أفضل اقتصاديات حققتها اليت املعدالت من تقرتب أن جيب اليت التضخم

 التضخم معدل متوسط عن باملائة 1.5 املعنية الدولة يف التضخم معدل جتاوز عدم أي يف معدالت املرتفعة لتضخم

. الثالث الدول يف
1
 %1,5باإلضافة إىل هامش  %3فمثال إذا كان متوسط معدل التضخم يف هذه الدول يصل إىل  

 %2فتكون درجة االستقرار املطلوبة تبعا هلذا املعيار أكثر جتريدا، كأن يقاس استقرار األسعار مبعدل تضخم يساوي 

 .أو أعلى مثال

 :2ويهدف هذا املعيار أساسا إىل ما يلي

يف �دف أن يكون عائد االستثمارات املباشرة يف املشروعات األوروبية أكرب من العائد املتحقق عن االدخار املصر  ــ

 .ضمان التمويل لألنشطة االستثمارية

 .أن يكون هناك جمال متويل مستقر سواء من تدفقات داخلية أوروبية أو من تدفقات خارجية ــ

                                                           
1 François Descheemakere, Mieux comprendre L’EURO ,Paris: édition d’organisation, 1998, p. 25 

 .88. ص،  2002 مصر، العربية، النيل ، جمموعةالموحدة األوروبية للعملة والكامل الشامل اإلطار اليورو اخلضريي، حمسن 2
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وهذا املعيار ضروري من أجل التمهيد لسياسة مالية ونقدية مستقرة ومستمرة ويف الوقت ذاته ملكافحة التأثريات 
ومن مث االبقاء على قوة . سنويا %7,5نتيجة ارتفاع معدالت الفائدة لتتجاوز معدل  االنكماشية السلبية اليت حتدث

  .مار الفاعل يف اطار حركي تدافعيالدفع الذايت املستمر حنو املزيد من االستث

وإذا طبقنا هذا املعيار على دول االحتاد األورويب فسنجد أن معظمها يواجه مشكالت قليلة بالنسبة هلذا املعيار حيث 
إذ تصدرت فنلندا وأملانيا  %3مبعدالت أقل من  1995استطاعت استيفاء هذا املعيار يف عام  15دولة من  11أن 

هلذا املعيار، حيث وصل متوسط معدل التضخم لديها إىل حنو  بلجيكا قائمة األداء االقتصادي لدول االحتاد تبعاو 
 .2,71%، لذلك فلقد استقر القرار على نسبة 1996يف عام  %1,7وحنو  1995يف عام  1,4%

 :اإلجمالي المحلي الناتج إلى الموازنة عجز نسبةــ  2

 احمللي ناجتها من%3 الدولة حدود يف للموازنة السنوي العجز نسبة تتجاوز ال أن ماسرتخيت معاهدة اشرتطت 

الذي ال  ،فإنه ال ميكن للدول األعضاء يف منطقة اليورو بالتوسع يف اإلنفاق الغري مربر املعايريووفقا هلذا اإلمجايل 
هو  يؤدي إىل زيادة الناتج احمللي لكل دولة ومن مث فإن السبيل الوحيد أمام أي دولة من دول ا}موعة لزيادة انفاقها

مبا يعنيه من رفع كفاءة جهاز اإلنتاج الوطين ومبا يتناسب مع الزيادة املرغوبة  ،زيادة الناتج احمللي اإلمجايل للدولة
    ويهدف هذا املعيار إىل تقوية النظام املايل للدولة من خالل رفع قدرته على حتصيل. للوصول إليها يف اإلنفاق

   2.املوارد، ومنع وحماربة التهرب الضرييب

 :اإلجمالي المحلي الناتج إلى العام الدين نسبةــ  3

للدول املنضمة لالحتاد إمجايل ناجتها احمللي نصت االتفاقية على أن ال يتعدى إمجايل الديون احلكومية املستحقة  
تقرتب من القيمة و  نت هذه النسبة تتجه حنو االخنفاضإال إذا كايف العام السابق على االنضمام،  %60النقدي عن 

.بسرعة مرضية %60احملددة 
 وإسبانيا ولوكسمبورغ وفرنسا أملانيا من كال أن وجد ماسرتخيت معاهدة توقيع ومع 3

 يف والسيما أخرى دول يف مرتفعة النسبة هذه كانت بينما وأقل باملائة 60 املعيار هذا حققت املتحدة واململكة
 4.باملائة 101 إيطاليا باملائة، 103 ايرلندا باملائة، 129 بلجيكا

      ، ألن امليزانية العامة تلعب دورًا مهمًا يف احلياة اليوميةاألمهيةحيتل املعيار املايل املرتبة األوىل من حيث و     
. الضرائب، وتقرر النفقات العامة املدنية والعسكرية فعن طريقها تفرض لألفراد، ويف األنشطة االقتصادية للشركات،

ويؤثر هذا املعيار على املعايري األخرى، فعجز امليزانية يؤدي إىل هبوط االحتياطيات الرمسية وارتفاع املديونية العامة 
ة ال تزيد على وقد قرر األوروبيون حتديد املعيار املايل على أساس عجز بنسب. وزيادة معدالت التضخم وأسعار الفائدة

.من الناتج احمللي اإلمجايل لكل دولة% 3
5 

                                                           
 .99مسري صارم، مرجع سابق ، ص  1
 .84حمسن اخلضريي، مرجع سابق، ص2

3
Andrew Harrison et Ertugrul et Dalkiran, Ena Elsey  ,business international et mondialisation Vers une nouvelle Europe ; 

1e édition .Paris: mai 2004p 423.  
 40 .ص سابق، مرجع احلمد، حممود فاروق4

 .3، ص2013جانفي 22، تقرير مركز اجلزيرة لدراسات،التقارب المالي في منطقة اليورو النص والتطبيقصباح نعوش،   5
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 :الصرف سعرـ  4

ن دون ختفيض قيمة العملة، ملدة سنتني على م SMEجيب احلفاظ على سعر الصرف ضمن آلية سعر الصرف 

 أسعار تقلبات وخماطر سلبيات تاليف هو املعيار هذا وهدف 1 .االحتاد النقدي األورويب االنضمام إىل األقل قبل

 بني األموال رؤوس وحركة الشركات، أداء على التقلبات هذه وتأثري باالحتاد، األعضاء الدول عمالت بني الصرف

.األعضاء الدول
2 

  :معيار أسعار الفائدة ـ5

إن تقارب معدالت الفائدة خالل مدة سنة قبل االختبار يعين أن البلد العضو قد حتصل على معدل فائدة امسي 

على متوسط هذا املعدل يف ثالثة دول من االحتاد اليت تتمتع بأكثر األسعار  %2طويل األجل ال يزيد أكثر من 

  %7,8يشاcها، وقد اعتمد نسبة  الدولة أو مائدة على أساس سندات استقرارا، حيث يتم حساب معدالت الفا

 .3كحد أقصى لسعر الفائدة

 : االنضمام قبل " ماستريخت " معاهدة معايير ضوء في اليورو منطقة دول: رابعا

وقيع على معاهدة ماسرتخيت بدء البحث والتدقيق يف الدول اليت فعال متكنت من ايفاء الشروط مبا ميكنها من بعد الت

 .وريب من ضبط املعاير املطلوبةاأليوضح مدى ما توصلت إليه دول االحتاد ) 3ـ  1(دخول نادي اليورو واجلدول رقم 

ىل اليورو ومشاركتها يف آلية سعر إموقف دول االحتاد األوريب من استيفاء شروط االنضمام ): 3ـ  1(اجلدول رقم

 )1998(الصرف األورويب 

معدل التضخم  الدولة

1997 

عجز الموازنة  

كنسبة من الناتج 

المحلي االجمالي 

1997 

الديون كنسبة من 

الناتج المحلي 

 1997االجمالي 

معدل الفائدة 

الطويلة 

 1997االجل

اركة في الية مش

سعر الصرف 

 1998بداية 

المعدل المتفق 

 عليه

2.7 -3.5 60 7.8  

 الدول المشاركة في االتحاد االنقدي

 نعم 5.6 61.3 2.7- 1.4 المانيا

 نعم 5.5 58 3- 1.2 فرنسا

 نعم 6.7 121.6 2.7- 1.8 ايطاليا

 نعم 6.3 68.8 2.6- 1.8 اسبانيا

 نعم 5.5 72.1 1.4- 1.8 هولندا

 نعم 5.7 122.2 2.1- 1.4 بلجيكا

                                                           
1 Paul Krugman et Maurice Obstfeld ,ECONOMIE internationale ; 7e édition , Paris, 2006, P598 . 

 .18سامية مقعاش، مرجع سابق، ص 2
3   Didier Cahen : l’Euro (1997-1998) l’heure des préparatifs, les Editions d’Organisation1997. P97. 
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 نعم 5.6 66.2 2.5- 1.1 النمسا

 نعم 5.9 55.8 0.9- 1.3 فنلندا

 نعم 6.2 62 2.5- 1.8 البرتغال

 نعم 6.2 66.3 0.9 1.2 ايرلندا

 نعم 5.6 6.7 1.7 1.4 لكسمبورج

 نعم 9.8 108.7 4- 5.2 اليونان

 الدول التي بقيت خارج االتحاد النقدي

 ال 7 53.4- 1,9 1,9 إنكلترا

 ال 6.5 76.6- 0.8 1,9 السويد

 نعم 6.2 65.1 0.7 1,9 الدانمارك

Source : Deutsch Bank Research, new currency European, special Rebort, July 1998, p10 

 الناتج إىل العام الدين شرط حتقيق تستطع مل الدول معظم االمجايل احمللي الناتج إىل العام الدين نسبة خيص فيما ـ1 

 املتحدة واململكة ولوكسمبورغ فرنسا من كل باستثناء باملئة 60 ب ماسرتخيت معاهدة وفق املقدر االمجايل احمللي

 نسبا سجلت قد واليونان وإيطاليا بلجيكا من كل أن مثال فنجد النسبة، هذه جتاوزت فقد الدول باقي أما .وفنلندا

 عدم سبب يعودو  1998لسنة على باملئة 108 بلغت حيث ماسرتخيت، معاهدة يف عليه منصوص هو ما بكثري تفوق

 .الشرقية أملانيا ضم أعباء إىل الشرط هلذا أملانيا حتقيق

 سنة املعيارية النسبة حققت اtموعة دول مجيع أن فيالحظ الطويل املدى على الفائدة سعر ملؤشر بالنسبة أما ــ 2

 يف األجل طويل الفائدة سعر بلغ وقد باملئة، 9.8 حققت اليت اليونان باستثناء باملئة 7.8 بنسبة تقدر اليت 1998

 .باملئة 5.5 حوايل 1998 سنة اtموعة دول

 1998 سنة اtموعة كل دول يف املؤشر هذا اخنفاض إىل تشري اجلدول بيانات نإف التضخم معدل خيص فيما ــ3

 حتقيق استطاعت الدول معظم بأن القول ميكن العموم وعلى 1997و 1996 سنوات يف نفسها باملعدالت مقارنة

 .باملئة باستثناء اليونان 2.7 املعدل عن ومنخفضة مقبولة تضخم معدالت

 يف اtموعة دول حققتها إجيابية نتائج إىل البيانات فتشري مجايل،اإل احمللي الناتج إىل امليزانية بعجز يتعلق وفيما ــ4

 إىل إيطاليا يف االمجايل احمللي الناتج إىل العامة امليزانية عجز نسبة اخنفضت املثال سبيل فعلى النسبة، هذه خفض

 اجلدول بيانات من ويالحظ1998 سنة باملئة 2.6 إىل اسبانيا يف نفسها النسبة واخنفضت ، 1998سنة باملئة 2.7

 اليت اليونان باستثناء 1998 سنة مجايلاإل احمللي الناتج إىل العامة امليزانية عجز معيار حتقيق استطاعت الدول مجيع أن

 .باملئة 4 نسبة حققت

عضائه بتبين سياسات مالية ونقدية أيلزم امليثاق وعززت وكملت معاهدة ماسرتخيت مبيثاق االستقرار والنمو حيث 

شاركة ضمان ان تكون الدول املسليمة ومنسجمة مع معايري وشروط االنضمام اىل الوحدة النقدية االوربية حيث يلزم 

 اتىل التقلبات ذإسعار من عجوزات مفرطة تعرض استقرار األهلية لالنضمام ال تعاين يف الوحدة اليت اكتسبت األ

 .املؤشرات اخلطرة على االستقرار النقدي بشكل خاص واالستقرار االقتصادي بشكل عام
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، حيث نص على ايقاع عقوبات وغرامات 1997امسرتدام يف العام واجلدير بالذكر بأن هذا امليثاق قد اقرته قمة      

هذا عند جتاوز نسبة العجز للدولة املعنية نسبة . شهرأعلى الدول على شكل ودائع بدون فائدة مصرفية ملدة عشرة 

لالحتاد  ثبتتأمجايل مامل تقم الدولة املعنية بإجراء تصحيحي فوري أو تكون الدولة قد من الناتج احمللي اإل) 3%(

 . بأiا متر بفرتة ركود اقتصادي مثال أو أي حالة استثنائية أخرى تربر هذا

 التدرج نحو الوحدة: خامسا

اف اليت حددsا هذه ، جيب اختاذ اإلجراءات الكفيلة بالوصول إىل األهد"ماسرتخيت"فقا ملا نصت عليه اتفاقية و 

فيما يلي استعراض موجز للمراحل اليت تضمنتها االتفاقية للتحول إىل الوحدة النقدية األوروبية، حيث االتفاقية، و 

 : قسمت هذه املراحل إىل

 فيها ورّكزت، 1993بدأت مباشرة بعد عقد معاهدة ماسرتخيت حىت عام  1993-1991:المرحلة األولى ــ 1

 عجز حدوث تتجنب وأن والنقدية، االقتصادية اجلوانب يف التقارب من عالية درجة إىل الوصول على األعضاء الدول

 1993.1عام بنهاية املرحلة هذه انتهت وقد احلكومية، الديون يف كبرية زيادة أو العامة موازناsا يف مفرط

إيطاليا، الدامنارك، اسبانيا،  كما مت خالل هذه املرحلة إلغاء الرقابة على الصرف يف كل من بلجيكا، لكسمبورغ،    

تقارب بني السياسات االقتصادية الالحقا، فضال عن ضرورة التنسيق و  الربتغالمث اليونان و 1992وايرلندا يف سنة 

النقدية مع إعطاء صالحيات أكرب للجنة املكونة من حمافظي البنوك املركزية، كما مت يف هذه املرحلة البدء يف تشكيل و 

 .كة وأمهها البنك املركزي األورويب الذي سيتوىل إصدار اليورو الحقااملؤسسات املشرت 

 الدول sيئة خالهلا ويتم ، 1998سنة iاية حىت 1994 بداية من ومتتد: 1998-1994:المرحلة الثانية ــ 2

 العتماد متهيدا واملؤسساتية والتشريعية التنظيمية اإلجراءات اختاذ طريق عن النقدية، الوحدة يف للدخول األعضاء

 إىل دولة بكل اخلاصة املستقلة النقدية السياسات بني التنسيق عملية من التحول يتم املرحلة هذه ويف .موحدة عملة

 :3يلي ما ومت يف هذه املرحلة انشاء2.موحدة نقدية سياسة لتطبيق صيغة إجياد

ستقلة يف كل من جمرد التنسيق بني السياسات النقدية امل ، واليت مت التحول يف أعماهلاوريبنشاء نظام البوك املركزية األإ ــ

 .عضاءة يتم تطبيقها يف مجيع الدول األدوربية إىل خلق صيغة نقدية موحة عضو يف ا�موعة االقتصادية األدول

 .مالت دول ا�موعةعدميومة العمل على تقلص هوامش أسعار الصرف بني  ــ

  .دية sدف إىل تقريب معدالت االداء االقتصادي إىل بعضها البعضسياسات اقتصاأن تتبع دول ا�معة  ــ

 سعر حتديد مت كما رمسية، كعملة اليورو اعتماد مت وفيها ، 1999جانفي من املرحلة هذه تبدأ: المرحلة الثالثة ــ 3

 املركزي البنك ويتمتع ،)4-1(اجلدول رقم .اليورو مقابل صرفها وسعر بينها فيما األعضاء الدول عمالت بني الصرف

، وجرت ويتم االلتزام مبا حددته االتفاقية خالل هذه املراحل 4.النقدية السياسة إلدارة القومية فوق بسلطة األورويب

و يبدأ وحدته النقدية دون مشكالت تذكر، فقد  1999حتاد األورويب، جعلته يدخل عام تطورات كثرية يف مسار اال
                                                           

 .50مصطفى كامل، مرجع سابق ص 1
 18 .ص سابق، مرجع حشاد، نبيل 2
 .411علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص 3

 .50ص  ،1999 مارس 22  القاهرة السادس اللقاء االقتصادي، املنتدى سلسلة ، "اليورو" الموحدة األوروبية العملة عمر، احلليم عبد حممد 4



                           الفصل األول                                      الوحدة النقدية األوربية بين النظرية والتطبيق

34 

متكنت كل دولة من إزالة كل احلدود بني معظمها وحققت بذلك ما يسمى بالسوق املشرتكة الكبرية، حيث ال 

حواجز أمام تنقل السلع واألشخاص ورؤوس األموال، ومتكنت من تقريب معظم سياستها االجتماعية واملالية 

ا االقتصادية داخل السوق بإصدار الكثري من األنظمة والقوانني، كما عدلت ما يلزم من والضريبية، وتنظيم القضاي

املطلوبة، حبيث باتت السوق األوروبية، كأمنا سوق داخلية، أو منطقة  أنظمة وتشريعات قائمة لتتناسب واملعايري 

    ط متساوية، وفرص وحقوقاقتصادية مّوحدة، تنتظم فيها كل القضايا االقتصادية، وفقا ألسس موحدة، وشرو 

 جدول التطور الزمين لتحول لليورو 1.والتزامات متساوية للجميع

 حرىاأل األوربية العمالت مقابل اليورو )4-1( اجلدول رقم
ةعمالت الدول المشارك  القيمة باليورو 

Drachme grecque 340,750 

Escudo portugais 200,482 

Florin néerlandais 2,20371 

Franc belge 40,3399 

Franc français 6,55957 

Franc luxembourgeois 40,3399 

Lire italienne 1936,27 

Livre irlandaise 0,787564 

Mark allemand 1,95583 

Mark finlandais 5,94573 

Peseta espagnole 166,386 

Schilling autrichien 13,7603 

 

Source : Paul Krugman et Maurice Obstfeld, op. cit ,p601. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .97مسري صارم، مرجع سابق، ص 1
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 التطور الزمين لتحول لليورو) 5-1(اجلدول رقم

 آليات تنفيذ كل مرحلة المراحل

 

 99جانفي98المرحلة االولى ماي 

 وربيعداد لقيام االتحاد النقدي األاأل

 وربيةؤشرات االقتصادية لدول جمموعة األـ اختبار امل

 وريب يف البنوك املركزيةوالنظام األوريب، البنك املركزي األـ انشاء 

 ـ املصادقة على التشريعات اخلاصة بالتحول إىل الوحدة النقدية

ـ اختاذ الرتتيبات االزمة لصك وإصدار البنكنوت والعالت 

 النقدية لليورو

ـ تكثيف اجراءات حتويل العملة خاصة بالنسبة للقطاعات 

 املالية واملصرفية

 22جانفي 99المرحلة الثانية جانفي 

 بدأ قيم االتحاد النقدي االوربي

 ـ حتديد أسعار حتويل عمالت الدول املشاركة مقابل اليورو

ـ اضطالع البنك املركزي االوريب مبهام السياسة النقدية بينما 

تضطلع البنوك املركزية االوربية بتحويل افة أعمال السوق 

 نيب إىل عملة اليوروالنقدية وأنشطة النقد االج

ـ التعامل باليورو يف نطاق املبادالت املصرفية بني بنوك الدول 

 االعضاء

 ـ بدأ العمل بنظام حتويل املدفوعات عرب احلدود

 

 2002جوان 2002المرحلة الثالثة جانفي 

 استكمال عملية التحول

ـ اصدار عملة اليورو كبنكنوت وعملة معدنية يف جانفي 

 ركأقصى تقدي2002

ـ احالل اليورو حمل العمالت الوطنية على مستوى التداول بني 

 االفراد

ـ استمرار اجراءات حتول العملة يف كافة القطاعات حبيث يتم 

 الغاء اوضع القانوين للعمالت الوطنية مع امكانية استمرار حتوله

امللتقى الدويل حول ، )رهانات وتحديات(ليورو والنظام االقتصادي العالمي احممد زيدان، رشيد ادريس، : املصدر

   2005أفريل  20-18 ،األغواط ،جامعة عمار تليجي ،فرص وحتديات: اليورو وأثره على الدول العربية
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 المبحث الثالث

 "اليورو"ميالد العملة األوربية الموحدة 

دخلت أوروبا عهدا جديدا، وذلك بتبين إحدى عشرة دولة من أصل مخسة عشرة من  1999يف الفاتح من جانفي 

والتحق Oذه املوجة اليونان  ".دول املوجة األوىل"األورويب لعملة واحدة، أطلق عليها اسم  االحتادالدول األعضاء يف 

روط ومعايري االنضمام للعملة ليصبح العضو الثاين عشر يف نظام اليورو باعتبار أنه حقق كل ش 2001يف بداية عام 

 ".اليورو"األوروبية 

باإلضافة إىل أسباب أخرى " اليورو"إىل العملة األوروبية املّوحدة  االنضمامأما الدول اليت مل تستوف بعد شروط  

فهذه الدول حتتفظ  وبقية الدول اليت انضمت حديث لالحتاد األوريب اململكة املتحدة، الدامنارك والسويد،: هي

 .إىل نظام اليورو االنضمامالتداول، وهلا احلق كامال غري منقوصا يف  بعمالiا الوطنية يف

 )صدار، دول اليوروشكال والفئات، صعوبات اإلاأل( بداية تداول اليورو :المطلب األول

مت  ما األوروبية الدول رؤساء ناقش مبدريد 1995 ديسمرب يف املنعقد األوروبية اجتماع القمة ويف :شكل اليورو: أوال

 من األوروبية العملة اسم األملاين بتعديل االقرتاح على املوافقة ومت اجلديدة األوروبية للعملة مقرتحة أمساء من عرضه

  .اليورو إىل اإليكو

اسم العملة  باعتباره   ECUاإليكو عن بدال "اليورو" كلمة استعمال على األعضاء باإلمجاع الدول وافقت ولقد  

، وقد مت تسجيله يف هيئة القواعد واملعايري الدولية Oذا االسم الذي سيعتمد  النقدي األوروبية املشرتكة لبلدان االحتاد

 1.كذلك بالنسبة لغريه من الكلمات املختصرة

يف جمموعها العام إىل   وتشري التصميمات اهلندسية روبير كالينااين األملهندس املقام بتصميم األوراق النقدية لألورو   

كل آماهلا على  تعرب من خالهلا بية، لتعكس آماهلا وطموحاiا و كل العصور التارخيية اليت مرت Oا احلضارة األورو 

هي مصحوبة بشكل واحد مستدمي يف  لفة يف كل فئة من فئات اليورو، و ومعاناiا من أجل الوحدة، وهذه الرسوم املخت

احلاضر واملستقبل أي كل الفئات هو تعبري مشرتك بني العام واخلاص، وما بني املاضي و  �ا،كل الفئات باختالف ألوا

ومن مث فقد تعانقت روح الوحدة احلية الفتية احلاضرة، مع عبق  .مصحوبة خبريطة أوروبا الكربىو  مطبوع عليها،

 2.ورائحة التاريخ القدمي

 احلرف وهو عنها للتعبري كرمز  E احلرف اعتمد EUROـب املوحدة األوروبية العملة تسمية على االتفاق مت أن وبعد

 فهي اليورو تسمية نطق سهولة إىل إضافة األورويب، االحتاد يف األعضاء الدول لغات بكل أوروبا كلمة به تبدأ الذي

قه من احلرف منطالرمز يتنفس و العملة،  أفقيان يعربان عن توازن واستقرار متوازيان خطان. معاين من الكثري حتمل

ويرمزان إىل قوس وسهمان ينطلقان إىل مستقبل أفضل، ومت  3وربيةابسيلون مما يعكس مهد احلضارة األ   €اليوناين

                                                           
 .135مسري صارم، مرجع سابق ، ص  1
 .113حمسن اخلضريي، مرجع سابق، ص 2

3 European Central Bank, HOW THE EURO BECAME OUR MONEY A SHORT HISTORY OF THE EURO 

BANKNOTES AND COINS, European Commission, Germany ,2007 P10. 



                           الفصل األول                                      الوحدة النقدية األوربية بين النظرية والتطبيق

37 

للتعبري عن EYPO األحرف اليونانية هكذاو  EUROبكل من األحرف الالتينية هكذا " اليورو"كتابة عبارة 

 .)1(انظر امللحق رقم  االرتباط بني املاضي املستمر واحلاضر املستقر

 :1هي على النحو التايلورو من خالل ثالث أنظمة رئيسية و لقد مت إصدار الي :اليورووأنظمة اصدار فئات  :ثانيا

لذات  ختضعالعامل، و  أي عملة ورقية أخرى يفمثل ـ العملة ـ تم إصدارها ي: أوراق عملة نقدية :النظام األولـ 1

     حمافظ البنك املركزيحتمل توقيعات و  التسلسل اخلاص بالورقة النقدية،و الرتقيم و  الطبعإجراءات اإلصدار و 

حالل واالضافة حمل رصيدها املتداول وحمل غري الصاحل وعمليات اإل يتابع البنك املركزي عمليات تداوهلااألورويب، و 

 . منها واستبداله دائما باجلديد

العمالت ع مت سحب عمالت األوروبية اخلاصة بكل دولة من دول اlمو طرح اليورو كعملة ورقية حمل ال وعند      

مل تصبح قانونية ملزمة ألي تعامل بعد انتهاء قوة إبرائها وعرضها القانوين، و  ، ألnا ببساطة فقدتمن التداول األوروبية

الفرتة االنتقالية، بل إنه أثناء الفرتة االنتقالية مت حتويل عرضها من العرض العام إىل العرض اخلاص، حيث اقتصر 

 .  حملها" اليورو"التعامل wا فقط عند البنوك واملصارف اليت قامت بسحبها وإحالل 

 :فئاyا سبع هيوهلا قوة اإلبراء والقبول العام و والعملة الورقية طرحت قانونا 

اليت وافقت عليها جملس االحتاد األورويب  يورو، 500يورو، 100يورو،  200يورو ، 50يورو، 20يورو،  10يورو، 05

مقاس خمتلف، حيث يستطيع الفرد العادي التمييز بينها لكل فئة من هذه الفئات شكل حجم و و  2االقتصادي واملايل

متوسط عمر الفرد ( عفاء البصر تسهل عليهم التعامل wا خاصة وأن أوروبا تشهد ظاهرة التقدم يف السنوحىت ض

 .و هو ما يعين عدد كبري منهم ضعفاء البصر) سنة 90جتاوز 

ترجع إىل عصور خمتلفة وخريطة ول رسومات هندسية ة لليورو حبيث حتمل على الوجه األوقد مت تصميم العملة الورقي

  جنمم ـ حبسب عدد الدول يغريـ صفراء يف صورة17ألوروبا املوحدة وصور لعلم أوربا املوحدة الشهري الذي يضم 

ع رمز وطين لكل دولة من الدول عضاء مع وجود فراغ خمصص لوضالم الدول األدائرة، أما الوجه الثاين حيمل أع

 . )2(أنظر ملحق 3عضاءاأل

 حجم وفئات الوحدة النقدية االوربية اليورو) 6ـ  1(اجلدول رقم 

 اللــون احلجــم الفئــة

 الرمادي مم x62 مم120 يورو 5

 االحمر مم x 67 مم127 يورو 10

 األزرق مم x 72 مم133 يورو 20

 البرتقالي مم x 77 مم140 يورو 50

                                                           
 .113ـ 111اخلضريي، مرجع سابق، ص ص  حمسن  1

2 European Central Bank, HOW THE EURO BECAME OUR MONEY A SHORT HISTORY OF THE EURO 

BANKNOTES AND COINS, op. cit  , P12 
 .29، مرجع، سابق، صعلي مغاوري شليب 3
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 األخضر مم x82مم147 يورو 100

 البني مم x82 مم153 يورو 200

 األرجواني مم x82مم 160 يورو 500
 Source :Chèrifa Sari; L’Euro CONSÉQUENCES JURIDIQUES ET FISCALES ,  2 e édition 1998 

,P9. 

تسهيل يتم إصدارها لأو ما يطلق عليها أشباه النقود و هي عمالت مساعدة و  :مسكوكات معدنية: انينظام الثال ــ 2

 .يف الوقت ذاته لكبح التضخم واحملافظة على استقرار األسعارللفروق، و املعامالت وسداد 

حيتاج و  ل للسياح األجانب وحمالت التوزيعفالعمالت املساعدة هي عمالت الزمة للتداول، ليس فقط لألفراد، ب   

وقد . تها للتلف حمدودة أيضاقابلييل فإن قابليتها للتآكل حمدودة و بالتاقدي يف التعامل لكوUا معدنية، و إليها النظام الن

، وإن كانت على نطاق حمدود يتسع بالتدريج شيئا 2000وفرنسا، ومت تداوهلا منذ عام  مت طرح جانب منها يف أملانيا

 : فئات هي 8فشيئا وفئاcا 

 .يورو 2يورو،  1سنت، 50سنت، 20سنت، 10سنت،  5سنت، 2سنت، 1

 :لى النحو التايلقد محلت النقود املعدنية لليورو وجهني عو    

 .هو حيدد قيمة اليوروحجام اخلاصة بالعملة املعدنية و األثابت يف مجيع الفئات و : جه األولالو  -

حيمل هذا الشكل طابعا حمليا خاص شكل خاص بكل فئة من الفئات وخيتلف من دولة إىل أخرى، و : ينالوجه الثا -

 .بكل دولة من األعضاء

متطور  على الرغم من أن هذا النظام الثالث: البطاقات االئتمانيةإصدار اليورو الحسابي و : الثالث النظام ــ 3

له، وتطبيقه وتنفيذه منذ  نه كان األول يف التطبيق واالستخدام، إذ مت االتفاق عليه واإلعدادأإال  وحمدود االستعمال

امتصاص أي آثار يد لتوفري مقومات جناح اليورو و اجل التخطيطو  كان هذا قمة الذكاءأول حلظة أطلق فيها اليورو و 

 .سلبية مل يؤخذ حسا�ا يف االعتبار، أو جنمت عن اعتبارات التعامل

          يف عمليات الدفع والسداد اإللكرتوين 2001وقد مت استخدام اليورو احلسايب منذ الفاتح من جانفي   

 : واحلسايب عن طريق

 .البطاقات االئتمانية -

 .الشبكات السياحية -

 .السندات احلكومية وسندات الشركات -

 .سداد الضرائب واملستحقات احلكومية -

 .سداد الديون املستقبلية وعمليات اخلصم -

 .منح القروض احلكومية واملساعدات الدولية - 

الشهرية يف فرنسا يف " بيساك"اليت بدأت يف سك اليورو حيث بدأت ماكينة وتعترب فرنسا أول الدول األعضاء      

لوUا  250مليون قطعة منها  700سك خالل املرحلة األوىل  وقتها املتوقع كان منو . سك القطع املعدنية لليورو
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أصفر وتوقع خرباء النقد وقتها أن هناك احتمال لضياع عدد كبري من القطع املعدنية، لليورو يف املرحلة األوىل حيث 

 .1مير على فرنسا على األقل بقطعتني أو ثالثة من القطع املعدنية لليوروتوقعوا أن حيتفظ السائح الذي 

 صعوبات اإلصدار: لثاثا

االقتصادية  الصعوباتو  التقنية،عوبات النفسية، الصعوبات أصناف الص أربعةميكن تصنيف هذه الصعوبات إىل    

 2.والصعوبات القانونية والسياسية

مليار  76تقدر النقود املتداولة يف االحتاد األورويب حوايل  1999حسب إحصائيات أفريل : الصعوبات التقنيةــ  1

مليار ورقة نقدية، ويتضح لنا جليا صعوبة تعويض هذه الكمية اهلائلة من النقود بعملة جديدة حتل  13قطعة نقدية و

بالنسبة لألوراق (ؤسسة النقدية األوروبية وامل) بالنسبة للقطع النقدية(فعال فإن املديريات الوطنية للعمالت و  .حملها

لنقدية، حيث حددت استطاعت القيام بأعمال متهيدية جد متقدمة خالل املرحلة الثانية ملسرية الوحدة ا) النقدية

 .حجم املبالغ اإلمجالية لألوراق النقدية اجلديدةالوجه، الشكل و 

باألخص البنوك دية املتمثلة يف القطاع اخلاص، و االقتصاكما ال ننسى أن هناك صعوبات واجهت بعض األعوان    

مبا يتماشى مع نية، هذه األخرية أعيد تكييفها الربجميات بالعملة الوطستعمل آالت السحب األتوماتيكية و اليت ت

 ".اليورو"العملة اجلديدة 

 النظام لتغيري التصديق بقابلية تتعلق ،جاءت مع انطالق االحتاد االقتصادي والنقدي :الصعوبات النفسية ــ 2

نتج هذا التغري عن التثبيت القاطع ألسعار الصرف بني العمالت الوطنية للدول املشاركة، حيث كانت  النقدي،

فلهذا السبب الرئيسي مت تقرير أن يكون لألورو وجود حقيقي ابتداء من . الشروط األخرى لالحتاد النقدي متوفرة

تزامن هذا األخري مع انتقال إىل األورو لكتلة حرجة للعمليات، مدلول واقعي لنشأة . ثةاليوم األول للمرحلة الثال

يظهر نشاط البنك املركزي األورويب يف الدرجة األوىل هلذه العمليات، املعامالت ما بني . حقيقية لنظام العملة املوحدة

أيضا إصدارات جديدة للسندات  صيغت .البنوك وعمليات الصرف بني الدول األعضاء ملنطقة األورو وباقي العامل

، كما تظهر ال تفرض هذه الكتلة احلرجة مباشرة على العمالء غري ماليني استخدام حقيقي لألورو. العمومية باألورو

        هنا صعوبة نفسية ثانية واليت تتمثل يف قبول العائالت واملؤسسات التأقلم التدرجيي مع العملة املوحدة

األخص مع معدالت التحويل اليت تربطها بالعمالت الوطنية، ومنه فاملرور احلقيقي لليورو لن يكون مرورا األوروبية، وب

 .فوريا بل تدرجييا

 العديد من املشاكل لقد تعرضت عملية الوحدة االقتصادية األوروبية إىل: السياسيةاالقتصادية و  الصعوبات ــ 3

3يلي االقتصادية نذكرها فيماالسياسية و 
 

بقيت بعض دول خارج منطقة الوحدة النقدية، بسبب عدم التزامها بشروط التقارب مما أدى إىل ظهور تفاوت يف  -

 .درجات األداء االقتصادي لدول االحتاد األورويب

                                                           
 .29مرجع سابق، ص ،علي شليب مغاوري  1
 .237ـ223قحايلية أمال، مرجع سابق، ص ص    2
 .47، مرجع سابق، صيمغاوري شليب عل 3
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يتمثل التفاوت يف األداء السياسي يف إخضاع التعامل االقتصادي األورويب أحيانا للسياسة والعصبيات القومية  -

هنا بريطانيا اليت رفضت االنضمام إىل الوحدة النقدية، والرتدد باالقتناع باالنضمام إىل الوحدة  ص بالذكرالضيقة وخن

ونظرا للمكانة االقتصادية والسياسية لربيطانيا قد يثري ذلك  ،االقتصادية والسياسية وذلك رغبة يف امتالك سيادHا

 .بعض من املشاكل

خاصة يف جمال تعاو[ا ضغطات على منطقة األورو و مقابل الدوالر، إىل إثارة تؤدي تقلبات يف سعر صرف األورو  -

يف جمال السياسات االقتصادية مع الواليات املتحدة األمريكية، حيث اعتربها املتفاوضون األوروبيني متغري خارجي 

 . ملنطقة الوحدة النقدية األوروبية

 دول االحتاد األورويب، حيث اقرتحت فرنسا بالتدخل يف إدارة أثارت اقرتاحات يف شأن إدارة األورو جداالت بني - 

سعر صرف األورو يف وقت اللزوم، بينما فضلت أملانيا على أن يكون سعر صرف األورو تلقائي دون التدخل يف 

 .إدارته

نظم  ألن وجود اختالف يف. ها الضريبية بدون توحيدهاتنظمأليفرض استخدام األورو مراجعة الدول األعضاء  -

الصناعات من الدول ذات الضرائب العالية إىل الدول ذات  الضرائب املتبعة يف الدول األوروبية تؤدي إىل انتقال بعض

 .الضرائب املنخفضة على مستوى االحتاد األورويب وهذا ما يسبب اختالل يف اهلياكل االقتصادية للدول املعنية

فقد كانت تنادي بعض . خاصة يف بداية العمل بهمقابل الدوالر و د األورو ضعيفا ختوف بعض الدول من ميال -

وختفيض  الشعوب بتأجيل إدخال األورو إىل حني يتم تعديل شروط التقارب نظرا أل[ا تفرض الضرائب بشكل مفرط

 .أيضا تفرض برامج تصحيحية تعسفيةاملوازنة العامة و 

دقيقة فيما خيص اآلجال احملددة للمرور إىل اليورو حيث " ماسرتخيت"مل تكن معاهدة  :الصعوبات القانونية ــ 3

 ينبغي على جملس وزراء االحتاد األورويب اختاذ اإلجراءات الضرورية إلدخال:" على أنه 04الفقرة  109نصت املادة 

 ".بسرعة العملة املوحدة مباشرة بعد انطالق االحتاد النقديو 

ال يواجه تداول اليورو انطالق االحتاد االقتصادي والنقدي، ومل توضح أسباب هذا التباعد وال  أن كما تنص االتفاقية

 .حىت املدة احملددة

التداول الفوري لليورو يف مجيع العمليات النقدية، فقائمة الدول األعضاء  علىالتحفظ  إىلكل هذه النقاط أدت      

، كما أن 1998شهر ماي  نضمام، مل يتم التعرف إليها حىتوط االاملشاركة يف االحتاد النقدي واليت حققت شر 

، وعليه كان من غري املعقول تنظيم عملية حتويل مجيع 1999االحتاد النقدي بدأ أشغاله فعليا يف الفاتح من جانفي 

 ).  01/01/1999إىل غاية  1998من ماي (العمالت الوطنية إىل اليورو ويف مدة قصرية كهذه 

املتمثلة يف اختيار معدالت التحويل اليت نتقال الفوري والكامل لليورو، و كما أن هناك صعوبة أخرى واجهت اال    

اليت جيب أن تكون حمددة يف اليوم األول من انطالق املرحلة الثالثة العمالت الوطنية للدول املعنية و سرتبط اليورو ب

 .ما عليه سوى التأقلم معهان هذه املعدالت و اجع عوبالتايل فإن الرأي العام ال ميكنه الرت 

وباملوازاة مع ما سبق فإن اتفاقية ماسرتخيت تفرض أن يكون اليورو منذ بداية االحتاد النقدي عملة خاصة وكاملة   

 ). عمل يف مجيع العمليات النقديةال تست" (اإليكو"ليست مثل وحدة النقد األورويب 
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 :وربياألالنقدي االتحاد دول : رابعا

 أوروبا شرق حنو التوسع هذا اجتهمث  ،دولة وعشرون مخسة يضم ليصبح األورويب االحتاد توسع 2004 ماي الفاتح يف

     مثل سابقا السوفيايت االحتاد نطاق ضمن بعضها كان أوروبية جديدة، دول عشر انضمام على املوافقة بعد

 ا]ر، بولونيا،مجهورية :يف الدول هذه وتتمثل سابقا الشرقية أوروبا نطاق يف يقع اآلخر واستونيا والبعض التفيا ليتوانيا،

 األورويب االحتاد عضوية توسع عنه نتج ما وهذا .ومالطا قربص هي أخرى دول وأيضا وسلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك،

كل من بلغاريا ورومانيا يف   انضمامو  .1كلم مليون 3.325 حوايل) الربع أراضيه مبقدار مساحة وزيادة الثلثني، مبقدار

 .دولة 27ليصبح عدد دول االحتاد االوريب ،2007الفاتح من جانفي 

وريب إىل قسمني دول منطقة اليورو ودول أخرى خارج الوحدة يف االحتاد االقتصادي األ 27لدول ميكن تقسيم ا

 .النقدية االوربية

 بلجيكا، النمسا، هولندا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، أملانيا،: وهي األورو منطقة دول :ـ دول منطقة اليورو1

وقد اختريت هذه الدول من بني أعضاء " املوجة األوىل"لكسمبورغ، فنلندا، الربتغال، ايرلندا وهو ما يعرف بدول 

، رغم اخلالفات يف وجهات النظر حول 1998ماي  02االحتاد األورويب يف القمة األوروبية املنعقدة يف بروكسل 

ما قيمته  1997وقد مت قبول عضوية إيطاليا رغم ارتفاع الديون العمومية حيث بلغت سنة  . معايري االنضمامتفسري

 .من الناتج احمللي اإلمجايل مع تعهدها مبواصلة جهودها يف ختفيض نسبة الديون العمومية121%

 أن من الرغم على ماسرتخيت اتفاقية يف احملددة باملعايري الوفاء تستطع أما العضو الثاين عشر فهو اليونان واليت مل    

 أداء أن إال األورويب، والنقدي االقتصادي االحتاد إىل االنضمام فكرة مع كانت اليوناين العام والرأي السياسية اإلدارة

 احلكومة لكن .النقدية الوحدة عضوية إىل للتأهل املطلوبة والشروط املعايري مع يتماشى يكن مل اليوناين االقتصاد

 فقد وبالفعل2001 عام مطلع مع اليورو إىل لالنضمام اقتصادها تأهيل أجل من كبرية جهودا بذلت اليونانية

 االتفاق مت 2000 جوان يف بالربتغال املنعقدة القمة وخالل الضرورية، الشروط معظم الوقت مرور مع اليونان استوفت

 2001.جانفي 1 يوم اليورو لنظام اليونان انضمام يكون أن على

سلوفينيا ومجهورية السلوفاك من الوفاء بكل معاير ماسرتخيت ودخلتا منطقة اليورو، وكانت  كل من  متكنتكما     

على األ النسبة لةو دخل الفرد يف هذه الد ثلميو  2007سلوفينيا هي أول دولة عضو جديد تعتمد اليورو يف جانفي 

، مما وضعها على قدر املساوات 2006يف  وريباملتوسط يف االحتاد األمن  %80عضاء اجلدد إىل حنو األبني الدول 

بعد استيفائها إىل مجيع  2008جانفي  1 انضمت كل من مالطا وقربص يفمث  2.مع اليونان وجعلها تزيد عن الربتغال

 .املعاير احملددة يف معاهدة ماسرتخيت لتمثل العضو الثالث والرابع عشر يف منطقة اليورو

. تعترب أقوى الدول االعضاء اجلدد يف االداء االقتصادي 2009أما مجهورية السلوفاك واليت انضمت يف جانفي    

إىل جانب سلوفينيا ومجهورية التشيك اقتصادا متقدما  تشكلوعززت مكاسب االنتاجية والصادرات فيها، وهي 

                                                           
 .  25سامية مقعاش، مرجع سابق، ص   1
 .12مرجع سابق، ص  مارتن شيهاك، سريبونا متريا، 2
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ليصبح  2011جانفي  1 يفورو هي استونيا وكانت أخر دولة انضمت إىل نادي الي.1وليس ناشئا يف الوقت الراهن

 . عدد دول املنطقة سبعة عشرة دولة أوربية

واململكة  بولندا ورومانيا والسويد، اJر بلغاريا والتشيك، التفيا، ليتوانيا،وهي عشرة  :ـ الدول خارج مطقة اليورو2

  :يلي وترجع أسباب عدم االنضمام إىل ما الدمنارك ،املتحدة

 نتج والذي شعيب استفتاء بإجراء قيامها عقب املوحدة العملة يف املشاركة عدم يف نيتها الدامنارك أبدت :الدانمارك ــ

 معاهدة على التوقيع على الدامناركي الشعب وافق حيث اليورو، ملنطقة االنضمام لفكرة الدامناركيني رفض عنه

.النقدية الوحدة إىل االنضمام بعدم الدامنركية احلكومة التزام بعد ماسرتخيت
2 

 من الرغم وعلى األورويب الصرف آلية يف تشارك مل ذلك ومع 1995 منذ األورويب االحتاد يف عضو تعترب :السويدـ 

 اليورو إىل لالنضمام الشعبية املعارضة بسبب النقدية الوحدة إىل تنضم مل أnا إال ماسرتخيت معايري ملعظم استيفائها

  1998.سنة السويد به قامت الذي الشعيب االستفتاء عقب

جابة على هذا التساؤل تتوقف على رغبة اململكة إن اإلوربية املوحدة؟ هل ستنظم بريطانيا إىل العملة األ :بريطانية ــ

سباب أجابة عن التساؤل تتوقف على ذلك فان حمددات اإل ىن عدمه، وعلاملتحدة يف الدخول للكتلة النقدية م

 ىفقط، فإننا نر  جانب االقتصادي ىذا قصرنا حمدداتنا علإالسياسية مع العوامل االقتصادية و ختتلط فيها العوامل 

كعملة خاصة yا، حتظى بالقبول العام يف    باإلسرتليينبريطانيا ستظل لفرتة طويلة خارج كتلة اليورو األورويب حمتفظة 

 :3ورمبا كان مرجع ذلك لألسباب التاليةاليورو،  وربية أعضاء كتلةفة دول العامل مبا فيها الدول األكا

ار�ا مع ال أن جتإ كرب علي مستوى االحتاد األوريب،مجايل األة ذات الناتج احمللي اإلن اململكة املتحدة وهي الدولإ ـــ

ن حتديد أسعار الفائدة أمكانية إ ىن مرونة السوق لديها تضع قيدا علأكما  ،ةقل نسبباقي دول االحتاد هي األ

رجال  ىائدة قد يكون له تأثري السليب علن ارتفاع سعر الفإالطويلة األجل بعيدا عن السيطرة السلطات الربيطانية، 

 .أسواق العمل، معدالت االجور احلقيقية ىالتايل علعمال، وباأل

تدهورا  1995حىت عام  1991لقد شهدت الفرتة من : 1996عام  واجهة اليورو بداء منقوة اجلنية االسرتليين يف م ـــ

غري أن االسرتليين استعاد قوته يف  االيكو آنذاكاملتداولة حسابيا  وربيةيف مواجهة الوحدة النقدية األ يف قيمة االسرتليين

مث سجل هبوطا  2000يف عام  إىل أن وصلت هذه الفرتة ذرو�ا1996من عام  بدا األوربية النقديةمواجهة الوحدة 

 .)7 ــ 1(ول رقم دإن مقارنة املؤشرات االقتصادية اليت يعكسها اجل 2003طفيفا يف 

 

 

 

 

                                                           
 .12نفس املرجع، ص 1
 46. فاروق حممود احلمد، مرجع سابق، ص  2
جامعة  ،)فرص وحتديات (امللتقى الدويل حول اليورو وأثره على الدول العربية، البنك المركزي االوربية واشكالية رسم السياسة النقدية في دول منطقة اليوروفريد عبد الفتاح فرح،   3

  .2005أفريل  20-18عمار تليجي، األغواط، 
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 مقارنة معاير التقارب بني دول اليورو وبريطانيا: )7ـ  1(اجلدول رقم 

 فائدة الموازنة/ عجز الدين الحكومي التضخم سعر الفائدة السنة

  اليورو  اليورو  اليورو اململكة اليورو

2000 5,5 5,3 2,1 0,6 70,5 42,4 0,2 4,0 

2001 5,0 4,9 2,3 1,5 69,4 39,4 )1,3( 0,9 

2002 5,1 4,9 2,1 2,0 68,8 37,6 )1,4( )0,2( 

، امللتقى الدويل البنك المركزي االوربية واشكالية رسم السياسة النقدية في دول منطقة اليوروفريد عبد الفتاح فرح، : املصدر .1

 .2005أفريل  20-18، جامعة عمار تليجي، األغواط، )فرص وحتديات (اليورو وأثره على الدول العربيةحول 

زالت مل تتمكن بعد من حتقيق واستيفاء  وريب املنضمة حديث وحتديدا دول أوربا الشرقية فماأما بقية الدول االحتاد األ

 . ن دخول نادي اليورومعاير االستقرار احملددة يف معاهدة ماسرتخيت مبا ميكنها م

ثارت تساؤالت عديدة  :األوروبي لى منطقة األورو باالتحاد النقديعالقة الدول األوروبية الغير منضمة إ ــ 3

دول بالوحدة النقدية اليت بقيت خارج منطقة األورو، حيث مل حتدد طبيعة عالقة هذه الـ وقتها ـ عن الدول األربعة 

 1996هلذا السبب جاء مؤمتر دبلن يف ديسمرب . ذلك رغم تأثريها على االستقرار يف منطقة الوحدة النقديةاألوروبية و 

لتحديد بعض القواعد اليت تتم من خالهلا التعامالت مع هذه الدول وخاصة يف جمال أسعار الصرف، ووضعت هذه 

 .1ألورويب املكررالقواعد يف إطار نظام جديد لسعر الصرف أطلق عليه النظام النقدي ا

حيث حددت أهداف هذا النظام على أساس محاية العملة املوحدة األوروبية من اآلثار السلبية الناجتة عن اخنفاض    

قرر على أن يتم حتديد أسعار عمالت هذه الدول على و . إىل االحتاد النقدي األورويب عمالت الدول اليت مل تنضم

         حيث مت حتديد هامش تقلب أسعار الصرف . أساس سعر صرف األورو من خالل البنك املركزي األورويب

املركزي األورويب �دف احلفاظ على استقرار أسعار هذه  ويكون تدخل البنك. مقابل األسعار املركزية %15 ±إىل 

 2.داخل اهلامش املسموح بهالعمالت 
 

 البنك المركزي األوربي :المطلب الثاني

 احتفل وربية،األ املركزية البنوك رؤساء بني جرت طويلة مفاوضات بعد: وربيأهداف البنك المركزي األنشأة و : أوال

 عمله أبد والذي ،ملانيةاألومقره يف مدينة فرانكفورت  وريباأل املركزي البنك بانطالق 1998 عام وربيةاأل الدول قادة

 وريباأل لالحتاد النقدية السياسة حيدد حبيث احلكومات عن االستقالل البنك هذا اعطاء مت وقد1999 عام الفعلي

 هلذه قروض أي تقدمي عن البنك ميتنع نأ على االتفاق مت كما عضاء،األ الدول حكومات تدخل عن بعيدا

 على تساعده اليت والتقنيات دواتاأل كافة البنك هذا وميتلك .هلا العامة املوازنات عجز متويل جلأ من احلكومات

                                                           
 .235قحايلية أمال، مرجع سابق، ص   1
 .28مرجع سابق، ص سامية مقعاش،  2
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 يف النظام هذا مهام ماسرتخت اتفاقية حددت ولقد االحتاد، دول يف النقدي االستقرار ودعم النقدية هدافهأ حتقيق
 1:يتاآل

 ملعاهدة طبقاً  للبنك والرئيسي األول اهلدف يعد وهو األخرى، املركزية البنوك كافة مثل األسعار استقرار على احلفاظ ــ

 .ماسرتخيت

 .حتديد وتنفيذ السياسة النقدية ملنطقة لليورو ــ

 .العملياتو  تسيري النقد األجنيب ــ

 .عقد وإدارة االحتياطيات الرمسية اخلارجية للدول األعضاء ــ

 .الدفع نظم إدارة يف والبسيط اهلادئ األسلوب تشجيع ــ
 داخل منطقة اليورو وراق النقدية واملعدنيةاصدار األاحلق احلصري يف  ــ
 .وربيةاأل وجيمع البنك املركزي األورويب املعلومات اإلحصائية الالزمة وتقدمي التقارير الشهرية والسنوية للهيئات ــ

من أحد عشر بنك مركزي أورويب وريب البنك املركزي األيتألف  :وربيلهيكل التنظيمي للبنك المركزي األا: ثانيا
حمافظي البنوك املركزية الوطنية يف منطقة اليورو واpلس التنفيذي املكونة من ستة أعضاء مبا يف ذلك رئيس جملس و 

.اإلدارة ونائب الرئيس
 :وريب للبنوك املركزية من اهليئات التاليةويتكون النظام األ 2

 .وريبالبنك املركزي األ ــ
 .البنوك املركزية جلميع الدول األعضاء السبعة عشر ــ

 :أما نظام اليورو فيتكون من
 .وريبالبنك املركزي األ ــ
 .البنوك املركزية جلميع الدول األعضاء السبعة عشر ــ
 .أشخاص ينتمون إىل املنطقة اليورو 6وريب ويتألف من نفيذي للبنك املركزي األاpلس الت ــ
 نطقة املالبنوك املركزية لدول  وحافظواpلس التنفيذي : وريب ويضملبنك املركزي األدارة لجملس اإل ــ
 .وريبالبنوك املركزية لالحتاد األ وحافظوااpلس التنفيذي : جملس االدارة املوسع ويظم ــ

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 European Central Bank, “The Monetary Policy of the ECB”, Germany, 2011, p. 16. 
2 Chèrifa Sari; op. cit,P 18  
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 اهليكل التنظيمي للبنك املركزي األورويب )2ـ  1(الشكل رقم

 

 

  

 

 

 

 

              

              

              

                            

         

 

 

العربية، جامعة االغواط  الدول واقتصاديات  اليورو حول الدويل امللتقى ،وربياأل النقد نظام سهام، وعاشور عتيقة وصاف :املصدر

 .2005ـ أفريل 20ـــ18

مليار يورو، تساهم فيه الدول األعضاء بنسب  50وقد مت حتديد رأس املال املكتتب فيه للبنك املركزي األورويب 

الدولة إىل إمجايل سكان االحتاد األورويب، وكذلك بناء على نسبة مسامهة الدولة يف متفاوتة تتوقف على نسبة سكان 

سوف يتأثر نصيب كل دولة يف راس مال البنك املركزي األورويب بعدد الدول اليت ناتج احمللي اإلمجايل لالحتاد، و ال

 .ا لدى البنك املركزي األورويبكذلك باالحتياطات اليت يتم االحتفاظ fك يف عضوية اليورو منذ البداية و ستشار 

        يوضح نسب املشاركة لكل دولة من الدول األعضاء يف رأمسال البنك املركزي  )8ـ ـ 1(رقمواجلدول    

سوف يقوم البنك ضاء اخلمسة عشر يف هذا النظام، و ذلك يف حالة مشاركة الدول األعاألورويب، وقيمتها باليورو و 

الناجتة عن هذه االحتياطات بعد  fذه االحتياطات وإدارoا كما يقوم بتوزيع األرباح باالحتفاظويب املركزي األور 

نسبة مسامهتها يف على البنوك املركزية الوطنية حسب  80  %منها لديه و يتم توزيع نسبة   %20االحتفاظ بنسبة 

 .رأس مال البنك

 

 

 

املركزيةوريب للبنوك النظام األ  

 وربيالبنك المركزي األالبنوك المركزية الوطنية 

 المجلس التنفيذي

يجســـــــــــــد السياســـــــــــــة  -1
النقديــــة طبقــــًا لتوجيهــــات 

 .مجلس المحافظين
يعطــــــــي التعليمــــــــات  -2

الالزمــة للبنــوك المركزيــة 
 .الوطنية

               

 مجلس المحافظـين

لتنفيــذ يتخـذ القــرارات الالزمــة -1
ـــــــــــــد )*()SEBC(مهـــــــــــــام  ، تحدي

السياســة النقديــة، قيــادة عمليــات 
التبــــــــادل وتســـــــــيير احتياطيـــــــــات 

 .التبادل
يتخـــــــذ االجـــــــراءات الالزمـــــــة -2

لضـــــــــــــمان احتـــــــــــــرام توجهـــــــــــــات 

 .يوتعليمات البنك المركزي 

 المجلس العام

ــــى اشــــراك  يهــــدف ال

الـــــــــدول االعضــــــــــاء 

التــي لـــم تنضـــم بعـــد 

بشــــــكل كامــــــل الــــــى 

فـــي االتحـــاد النقـــدي 

 .القرارات المتخذة

تتصــــــــــــــــــــرف طبقـــــــــــــــــــــًا  -1
 لتوجيهات البنك المركزي 

تمــــــــــــــارس نشــــــــــــــاطات  -2
ـــــروض  ـــــع الق خاصـــــة كتوزي
ــــــــــة  وجمــــــــــع المــــــــــوارد المالي

 .وتسيير وسائل الدفع
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 .البنك املركزي األورويب وقيمتها باليورونسبة املسامهة يف رأمسال ): 8 ــ 1(جــدول رقـم 

 قيمتها بالمليار يورو نسبة المشاركة في رأس مال البنك  الدولــة

 1150 2.3 النمسا

 1450 2.9 بلجيكا

 775 1.55 الدانمارك

 675 1.35 فنلندا

 8100 16.2 فرنسا

 11475 22.95 ألمانيا

 1150 2.3 اليونان

 475 0.95 ايرلندا

 7900 15.8 إيطاليا

 75 0.15 لكسمبورغ

 2125 4.25 هولندا

 1125 2.25 البرتغال

 4650 9.3 اسبانيا

 1150 2.35 السويد

 7800 15.6 إنجلترا

 50075 100 اإلجمــالي

 .157ق، صابس مرجع اليورو واآلثار على اقتصاديات البلدان العربية والعالم مغاوري شليب علي،: املصـدر

 :وربيالبنك المركزي األ استقاللية: ثالثا

سعار، وهو حيتم تفادي اجراءات مفاجئة من األ الستقرار وربية يعترب شرطاقدية األنإن مبدأ استقاللية املؤسسات ال

إال حتت وريب من منصبه من ادارة البنك املركزي األ عضوحتضر تنحية أي  لذا .قالة سؤويل هذه اهليئاتإتعني أو  قبيل

وفته أو خطأ فادح، وال يتم ذلك إال من خالل قرار أو وف خاصة تتمثل يف عدم قدرته على تلبية مستلزمات أداء ظر 

     اتو سن5ي فإن فرتة تعينهم ظسنوات وبالنسبة للمحاف 8لس فهي مورية أعضاء اrأوربية، أما ممن احملكمة األ

   قبول أية توجيهات سياسية من أية جهة  األعضاءذاك حيظر على ك .تسمح باستقرار املؤسسات واليةوهي مدة 

 .1كانت، كما حيظر على البنوك املركزي السحب على املكشوف وهو ما مينحها استقاللية مالية

تقالل البنك من الئحة النظام األورويب للبنوك املركزية، اس 07املادة من معاهدة ماسرتخيت و  107املادة  تكما تضمن

ليس القرار فيها، يف ممارسة سلطتها وتنفيذ واجبا~ا و البنوك املركزية الوطنية، وأعضاء هيئات اختاذ املركزي األورويب، و 

ة األوروبية أو أية هيئة مسموحا هلا أن تطلب أو تتلقى التعليمات من حكومة أية دولة عضو أو أية منظمة يف اجلماع

                                                           

 .2005ـ20ـ18العربية، جامعة االغواط  الدول واقتصاديات اليورو حول الدويل امللتقى وربي وتأثيره االقتصادي،االتحاد النقدي األمفتاح صاحل،  1 
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ري على البنك ات ملزمة باالمتناع عن حماولة التأثاملؤسسات واهليئوة على هذا، فإن هذه احلكومات و عالأخرى، و 

    .البنوك املركزية الوطنية يف أداء مهامهااملركزي األورويب و 

 .الخالف حول شغل منصب رئيس البنك المركزي األوروبي: رابعا 

كانت تتجه إليه النية   وهو ما ملاين،حمافظ البنك املركزي األوريب أن يتوىل رئاسة البنك املركزي األكان من املفروض    

أن يتم على خرية وحتت ضغوط شديدة مارستها قوى غري أوربية ماعات إىل أنه رؤية يف اللحظة األيف كافة االجت

     احتدم هذا اخلالف بني فرنسا  ، وقد1آخر واختيار أي شخصإرجاء تويل أي شخص أملاين هلذه الوظيفة 

أما بقية الدول األعضاء " كلود تريشي"هذا املنصب رئيس البنك املركزي حيث فرنسا أصرت على أن يشغل وأملانيا، 

 ." ومي ديفرنربج"  بزعامة أملانيا فقد أصرت على تعيني رئيس مؤسسة النقد األورويب

هو جتزئة الرئاسة األوىل للبنك املركزي األورويب بني فاوضات مت االتفاق على حل وسط و وبعد جلسة ساخنة من امل   

املرشحني السابقني، حيث رأس البنك رئيس مؤسسة النقد األوروبية ملدة مثاين سنوات بشكل رمسي، ولكن هذا 

التعيني كان مشروطا بالتعهد الشفوي منه برتك منصب للمرشح الفرنسي بعد مرور أربع سنوات من بداية عمل البنك 

             ي األورويب هووبذلك أصبح رئيس البنك املركز  2002.2ي األورويب، أي يف النصف الثاين من عام املركز 

تضم اهليئة التنفيذية للبنك مخسة أعضاء من بني الشخصيات املعروفة بتأييدها للسياسة النقدية و " ومي ديفرنربج" 

 .املتشددة

  زي األورويب العديد من االنتقادات من جانب بعض األكادميينيولقد القت صيغة تعيني رئيس البنك املرك     

ركزي األورويب بني ركزت أغلب هذه االنتقادات على أن قرار اقتسام رئاسة البنك املورجال األحزاب السياسية، و 

 .آخر هولندي خيالف األسس اليت حدد�ا اتفاقية ماسرتخيت بشأن تعيني رئيس البنك املركزيشخصني فرنسي و 

كما قد يؤدي هذا القرار إىل فتح الباب لتدخل السياسة يف عمل أعلى سلطة نقدية يف االحتاد األورويب، والذي     

لكن ميكن لنا أن نالحظ أن االنتقادات اليت و  .قة اليورو إذا تكرر يف املستقبلسيكون له آثار سلبية على استقرار منط

ركزي األورويب، هلا ما يربرها حيث أن ما حدث من تدخل سياسي بشأن رئاسة البنك امل" بروكسل"وجهت إىل صيغة 

  .قد يتكرر يف مواقـف أخرى

لكن األمر ليس �ذه اخلطورة حيث ميكن القول أن عملية تويل رئاسة البنك املركزي األورويب بناء على هذه الصيغة    

تقليديا أوروبيا يف  ين أن هذا األسلوب سيصبحالتوفيقية ال تعين عدم استقاللية البنك املركزي األورويب، كما ال تع

لنقدية اليت يضعها جملس لكن يرتبط بالسياسة اك مبهامه ال يرتبط بشخص رئيسه، و ذلك ألن قيام البناملستقبل، و 

   اء ملعايري التقاربتطبقها اهليئة التنفيذية، كما أن استقرار اليورو يرتبط مبدى حتقيق الدول األعضإدارته و 

ال يرتبط بشخص رئيس البنك املركزي األورويب، كما أن هذا دي، والتنسيق بني سياستها النقدية واملالية، و االقتصا

احلل الوسط يؤكد أن دول االحتاد األورويب ستصل يف النهاية إىل حلول للمشـاكل اليت تواجه وحـد�ا االقتصـادية 

                                                           
 .147حمسن اخلضريي، مرجع سابق، ص  1
 .35ـ34مغاوري شليب علي، مرجع سابق، ص ص ، 2



                           الفصل األول                                      الوحدة النقدية األوربية بين النظرية والتطبيق

48 

ألطراف، ولن تسمح بأن تؤثر اخلالفات حول بعض إ3ا ستكون مستعدة لقبول حل وسط يرضي مجيع انقدية، و الو 

 .1القضايا على ما حققته من إجناز يف طريق الوحدة االقتصادية والنقدية

 :حبيث تقوم على جمموعة من األدوات هي كما يلي :أدوات السياسة النقدية: خامسا

 :عمليات السوق المفتوحة ـ1

السياسة النقدية لألورو الرئيسية للعمليات النقدية يف االحتاد النقدي تعترب عمليات السوق املفتوح أداة من أدوات  

يف املدى القصري لدى البنك املركزي األورويب هدف . األورويب، حبيث توجه أسعار الفائدة وتوفر السيولة للنظام املايل

يتم إعادة التمويل أساسيا . اعملي يتمثل يف حتديد معدل فائدة متثيلي لشروط إعادة متويل القطاع املصريف يف أوروب

 2.من خالل عمليات السوق املفتوح، خصوصا على شكل قروض مضمونة

 سعر( الشراء إلعادة منطية عطاءات خالل من وينفذ : )األسبوعية املفتوحة السوق عمليات( األساسي التمويل -

 السياسة بشأن اإلشارات إعطاء املايل النظام سيولة إدارة الفائدة أسعار توجيه يف حموريا دورا وتلعب ، )ثابت /متغري

 .املايل القطاع متويل إعادة من األكرب اجلزء السيولة توفر اليت العمليات هذه وتقوم النقدية،

 طويل متويال ويوفر )متغري -ثابت سعر(الشراء إلعادة منطية عطاءات خالل من ويطبق: األجل الطويل التمويل -

  للبنوك األورويب النظام سيولة من فقط حمدودا جزءا ويوفر أشهر ثالثة إىل يصل قد االستحقاق فأجل األجل،

 .التمويل إلعادة الشهرية العطاءات هذه يف الثمن كقابض طبيعي بشكل يعمل النظام هذا فإن مث ومن املركزية،

 يف التقلبات يف للتحكم وتستخدم ثنائية، إجراءات أو سريعة عطاءات خالل من ويستخدم:  الطفيف التعديل -

 .متقاربة أو متساوية الفائدة أسعار جلعل تستخدم قد كما العملة، على الطلب يف دائم تغري هناك كان إذا السوق

 متغريان استحقاق أجل و تعداد ذو وهو ثنائية إجراءات أو منطية عطاءات خالل من وتعد:  هيكلية عمليات -

 .املصريف للقطاع اهليكلي الوضع لتوجيه ويستخدم

  :التسهيالت الدائمة ـ2

هي تسهيالت متويلية من البنك املركزي األورويب �دف إىل حتقيق االستقرار الذايت للنظام، من خالل قيام السوق 

الذي تستطيع " لومبارد"تسهيل : تنقسم إىل تسهيالنمن عدم االستقرار يف السيولة، ويف أسعار الفائدة، و  بالتخفيف

الذي ميكن البنوك من إيداع فوائضها يف السيولة على " اإليداع"احلصول على سيولة فورية، وتسهيل  البنوك من خالله

 .الفور، حيث يلعب التسهيالن دور يف احلد من تقلبات أسعار الفائدة من خالل حتديدها حلدود التقلب

 :شروط االحتياطي ـ3

وريب علما أن هذا االلتزام الذي يطبق يف أحد الدول األ ك التجارية لدى البنك املركزيوضع التزامات لودائع البنو  

يعمل على خلق استقرار يف السيولة  أنوهو .3وريباد األحتضا يف بقية الدول داخل االاألعضاء جيب تطبيقه أي

 .واملسامهة يف اجياد أسعار فائدة أكثر استقرارا

                                                           
 .34مرجع سابق، ص ،علي شليب مغاوري  1
 .224قحايلية أمال، مرجع سابق، ص  2
 .52، ص 2004، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، اليورو العملة األوربية الموحدةفريد النجار،   3
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 : 1نظام المدفوعات األوروبي ـ 4

 حبيث فورية، بصورة احمللية النقد أسواق يربط احلدود عرب نظام وهو األوروبية، بالبنوك اخلاص املدفوعات نظام هو

 يدعم فهو األورويب واملايل النقدي النظام يف أساسي عنصر يعد النظام وهذا الفائدة وسعر اليورو استقرار يضمن

 ويوفر عليه، الفائدة وسعر أوروبا يف للمدفوعات وآمن مستقر نظام خلق يف يساهم حيث األوروبية النقدية السياسة

أنظمة  بربط األورويب املدفوعات نظام ويقوم األفراد، حتويالت عن يومية نتائج األورويب االحتاد يف التجارية للمصارف

 عرب اإلمجالية التسويات لتحقيق السريع اآليل التمويل نظام نأو . واحدة شبكة عرب األعضاء الدول يف املدفوعات

 يف اإلمجالية للتسويات الوطين النظام مها أساسيني حمورين من يتكون إليه يشار الذي حلدوثها الفوري الوقت يف أوروبا

 .الوطنية األنظمة بني يربط الذي النظام ،األعضاء الدول كل

 بيانات توفري على يعمل حيث اليورو، منطقة لدول النقدية السياسة يف أساسيا عنصرا األورويب املدفوعات نظام يعترب

 فورية بصورة احمللية النقد أسواق يربط كما .أوروبا يف التجارية للبنوك املصرفية والعمليات التحويالت عن مستمرة

 2.ومستمرة

 أوربيامزيا وعيوب اليورو وآثار إصداره  :المطلب الثالث

  وربية الموحدةالعملة األمزيا : أوال

 :يف النقاط التالية" اليورو"ميكن تلخيص مزايا العملة األوروبية املوحدة 

 :مخاطر الصرفتكاليف و  تجنب ـ1

سعر الصرف بني عملتني بصورة غري متوقعة خالل الفرتة خماطر الصرف هي املخاطر اليت تنطوي على احتمال تغري   

 مع التعامل عند كثريا املؤسسات تعاين كانت السابق ففي ،3عملية ما وحلول موعد الدفعبختاذ القرار االفاصلة بني 

 العملة كانت فإذا الدول، هذه عمالت لتقلب دراسة جدية األمر يقتضي أين أخرى أوروبية دول من مؤسسات

 معها وتتعامل ختاطر أن وإما املؤسسات هذه مع التعامل ترفض أن إما فإن املؤسسة قصرية فرتة خالل وتنخفض ترتفع

وتنعكس هذه املخاطر أو التكاليف يف وفرات البيع أو الشراء اليت تفرضها البنوك يف  .القرار هذا خماطر مع حتمل

 .معامالت النقد االجنيب، وكذلك يف كلفت املشاق املسببة لعالء املصارف

 )دوالر أمريكي بليون 16.8(بليون مارك أملاين  30الوفرة النامجة من انتقال هذه الرسوم بنحو وربية وقدرت املفوضية األ

 4 .وقتها

حتويل العمالت بني  لخال اليت كانت تصل عليها من توباملقابل فهذه امليزة سوف حترم املصارف من العموال  

لتحويل العملة قد يؤدي لتخفيض  ةعضاء من جهة، ومن جهة أخرى تقليص العمليات واإلجراءات االداريالدول األ

 . قيمة العملة نتيجة خفض التكاليف

 

                                                           
 .51مصطفى كامل، مرجع سابق، ص  1
 225 .ص ، 2001،مصر ،اإلشعاع مطبعة ، العولمة إطار في اإلقليمية االقتصادية التكتالت العزيز، عبد حممد مسري  2
 .47حممد لبيب شقري، مرجع، سابق، ص 3
 .272مسري حممد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  4
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 : الوضوح في األسعارو  الشفافية ـ2 

 كل يف واحدة بعملة تسعر أين واخلدمات السلع ألسعار والدقيق الكامل الوضوح النقدية الوحدة عن نتج ما بني من

 الفرص اقتناص على يساعد ما وهو وأخرى دولة بني األسعار مقارنة عملية يسهل مما عشر، السبعة الدول أحناء

 املنافسة وتنصب ،السوق حجم واتساع املنتجني، بني املنافسة اشتداد إىل الوضع هذا ويؤدي بسرعة، القرارات واختاذ

.األوىل بالدرجة اجلودة على اليورو تطبيق بعد
1  

  وريب حيدث توفري من خالل متويل العجز يف احلساب اجلاري داخل املنطقة، ويكونيف ظل النظام النقدي األ     

ألن يتم اكتساب هذه العمالت من  ضرورةمريكي، حيث ال توجد منه بالدوالر األ هدا الوفر بالعمالت احمللية أكثر

مريكية، وهناك توفري آخر يرتبط بذلك حيدث يف أرصدة املتحدة األ مع الوالياتخالل فوائض املدفوعات 

ىل حجم جتارية عشوائية صغرية مع باقي دول العامل، بالقياس إ اختالالتاالحتياطات الدولية يف حالة حدوث 

   . 2عضاءاليت حتدث بني الدول األ ةتاالختالالت الكلية املؤق

  : العمل أسواق توحيد نحو أساسية خطوة يشكل ــ 3

 3الطويل األجل يف اجلديدة العمل فرص نـم خيلق املزيد سوف وهذا األوريب االحتاد دول بني

  :ناجمة عن المضاربة في المعامالتمنع الصدمات ال ــ 4

    روج يف آلية الصرف األورويب جراء املضاربة على عمال}ا مما عجل خب املنضويةلقد عانت الدول األوروبية     

ولعل األزمة اليت  .)اجلنيه اإلسرتليين، اللرية اإليطالية(اليت اتسمت بالضعف آنذاك بعض العمالت من آلية الصرف و 

حيث تزامن ذلك مع مرحلة تراجع اقتصادي عرفته أوروبا خري دليل على ذلك  1993و  1992تعرض هلا النظام يف 

مما جعل هذه الدول تنصاع وراء الضغط السياسي  ،%10ملدة سنتني مّيز}ا معدالت بطالة مرتفعة قدرت بنحو 

ستثمار خبفضها ألسعار الفائدة استقرار أسعار الصرف بغرض حتفيز اال بانتهاجها لسياسات مل تكن منسجمة مع 

فها دون رجعة يف مطلع سنة هكذا فإن تثبيتها ألسعار صر ولة إىل أخرى من دول ا�موعة، و متفاوتة من د اليت كانتو 

إحالل اليورو مقابل العمالت احمللية كفيل مبنع محالت املضاربة على األقل بني عمالت ا�موعة بعضها و  1999

 .  البعض

 :التنافسية التخفيضات اختفاء ــ 5

 أخرى حساب على دولة ملصلحة العمالت صرف وتعديل أسعار التنافسية للتخفيضات �ائيا حدا اليورو يضع

 مركز واملصدرة ودعم املنتجة لشركاته املايل املركز حتسني �دف ما لدولة املركزي البنك إجراء يقرره التنافسي والتخفيض

 األوروبية العمالت مقابل عمال}ا قيمة وإسبانيا على وإيطاليا بريطانيا أجر}ا اليت التخفيضات وتعد .التجاري ميزا�ا

 اللرية باملائة، 11 بـ  اإلسرتليين اجلنيه قيمة اخنفضت حيث على ذلك، مثال خري1995 و 1992يـف األخرى

 الفرنسيالفرنك  من كل قيمة يف ارتفاع عنه نتج اإلجراء هذا .باملائة 16 ــب اإلسبانية باملائة، والبيزيتا 25 اإليطالية

                                                           
 .107ص السابق، املرجع احلمد، حممود فاروق  1
 .576سي بول هالوود، رونالد مكدونالد، مرجع سابق، ص  2
 .30، ص 1،2004دالعد ،37 ا�لد والتنمية، التمويل جملة ،اليورو عملة استخدام في للنجاح طريق رسمسادلر،  سوزان 3
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 اإلقبال فزاد الثمن رخيصة الفرتة تلك وإسبانيا يف وإيطاليا بريطانيا سلع وأصبحت باملائة، 10 حبوايل األملاين واملارك

 الطلب فاخنفض الثمن غالية األخرى األوروبية الدول يف املماثلة أصبحت السلع وباملقابل صادراGا، وارتفعت عليها

 اخنفضت إذ وإيطاليا وإسبانيا بريطانيا مع تتعامل اليت بالدول اإلضرار إىل أدى اءاإلجر  هذا إن مبعىن آخر .عليها

 احمللي الناتج تراجع إىل األوروبية، املفوضية حسب تقديرات التخفيضات، هذه أدت وقد ،وأملانيا فرنسا صادرات

.باملائة 0.5 بنسبة األورويب اإلمجايل
1
  

 جامعة "أندرو دوز " 2003 عام يف أجراها والدخل للتجارة املوحدة العملة فوائد عن دراسة أجريت وقد    

 يكون ويكاد %10 بني بنسب ترتاوح األعضاء بني التجارة يزيد أن ميكن العملة احتاد أن إىل خلصت كليفورنيا،

       بنسبة اإلمجايل احمللي الناتج ارتفاع ىلإ يؤدي أن ميكن لليورو كما،  حتويلها من ال التجارة خلق خالل من ذلك

 أن كما .أوربا وسط دول معظم يف) 25ــ20(بني ما إىل تصل وبنسبة يف بولندا، عاما عشرين مدى يف)% 10(

 بشكل وريباأل االحتاد على جدا كبرية تكون أن ميكن عام30ــ 20 بني ترتاوح زمنية مدة خالل املكاسب املتحققة

2.عام
 

 ".اليورو"الموحدة عيوب العملة األوروبية : ثانيا

 :يف النقاط التالية" اليورو"ميكن تلخيص عيوب العملة األوروبية املوحدة    

 :بعض الصناعات في بعض المناطق تخصاختفاء المزايا النسبية التي  ــ 1

  مليزة النسبية اليت تتمتع �ا بعض الصناعات يف بعض مناطق  تشكل العملة املوحدة والسوق املشرتكة Gديدا     

اقتصاديات احلجم اليت تتمتع �ا بعض الدول نتيجة ، كما أن باعتبار اخنفاض تكاليف الصرف دول االحتاد النقدي

عمال يف ميزة نسبية لبعض األ التطور الكبري الصناعي والعلمي اضافة إىل االستفادة من ميزات الوحد النقدية يعطي

 .خرىأبعض املناطق على حساب 

 :موالبين رؤوس األ ؤغياب التكاف ــ 2

    يفتح الباب إن انفتاح أسواق منطقة العملة الواحدة على بعضها البعض وتوحيد سياساGا التجارية والنقدية    

ة وبالطبع يكون على حساب كلفقل  أمام انتقال رؤوس األموال وبالتايل توجه األقوى منها إىل الفرص االنتاجية األ

 .3موال احمللية اليت ترغب يف النمو داخل سوقها الوطنيةرؤوس األ

 ":اليورو"منطقة تداخل الدورات االقتصادية بين األجزاء المختلفة ل ــ 3

           إن تداخل الدورات االقتصادية بني الدول املختلفة يف االحتاد األورويب أدت إىل زوال املزايا النسبية    

     ويف حالة استمرار التداخل يف منطقة -على األقل خالل املراحل املبكرة األوىل للوحدة النقدية -املناطق    لبعض

 .  ، فإن مهام النظام األورويب للمصارف املركزية ستكون أصعب"اليورو"

 

                                                           
 .32مقعاش سامية، مرجع سابق، ص  1
 .53مصطفى كمال، مرجع سابق، ص   2
 .2005ـ20ـ18العربية، جامعة االغواط  الدول واقتصاديات اليورو حول الدويل امللتقى ،الموحدة انعكاسات متفاوتة سلبا وايجاباالعملة االوربية زهية خياري،   3
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 :ت المؤثرة على المناطق المختلفةزيادة الحساسية للصدما ـــ4

يقول املراقبون إن مرونة ميزانيات الدول األعضاء يف الوحدة النقدية تعترب مسألة حيوية للتغلب على الصعوبات     

يضرب املراقبون مثال لذلك بأن ارتفاع و  ،اليت قد تتعرض هلا اقتصاديات تلك الدول نتيجة الصدمات غري املنسقة

فرنسا اليت يعتمد فيها إنتاج الكهرباء على حمطات التوليد  أسعار البرتول على سبيل املثال سيكون تأثريه أقل على

التأثري البرتول، و  رباء يف الدولتني علىاسبانيا سيكون أشد العتماد حمطات توليد الكهوية بينما التأثري على ايطاليا و النو 

 .التسخنيادة احتياجات التدفئة و على السويد سيكون أشد أيضا نتيجة لزي

 .اإليجابية لليورو على أداء االقتصاد األوروبياآلثار : ثالثا

ا^االت، وأن ل األعضاء، وذلك يف العديد من لقد أدى ظهور اليورو إىل حتقيق العديد من االثار االجيابية للدو    

هذه األثار كانت على مستوى اقتصاديات الدول األعضاء، وعلى املستوى الكلي لالحتاد األورويب وقتها، وأهم هذه 

 :1لنقاط االجيابية ما يليا

    أدى دخول معظم دول االحتاد األورويب إىل عضوية اليورو إىل الدفع يف اجتاه مزيد من اإلصالحات-1

االقتصادية، وإعادة اهليكلة يف هذه الدول وأن هذه االصالحات أدت إىل خلق ظروف مواتية لنمو العديد من 

 .القطاعات االقتصادية وخلق جو من املنافسة االقتصادية اإلجيابية

ل اخنفاض وفر اليورو عملة أوربية قوية قد تكون يف قوة الدوالر أو أكثر، وذلك استنادا للكثري من املعطيات مث-2

معدالت التضخم، تدين عجز املوازنة العامة يف بلدان نادي اليورو، وذلك ألن هذه العملة تعكس املركز االقتصادي 

 . لدول األوربية املشاركة فيها

إن اعتماد اليورو يف التعامل داخل أوروبا شكل خطوة أساسية حنو توحيد أسواق العمل بني بلدان االحتاد -3

اعد على خلق املزيد من فرص العمل اجلديدة، وذلك ألن وجود عملة أوروبية موحدة يلغي تكاليف األورويب، كما س

التحويل بني العمالت الوطنية كما يسهل عملية انتقال رؤوس األموال، ويلغي ضرورة االحتفاظ باحتياطات كبرية من 

دول نادي اليورو لشروط االنضمام إليه العمالت الصعبة أو الدوالر لتسوية املدفوعات اخلارجية، كما أن حتقيق 

 .موالول مما يؤدي لتشجيع حركة رؤوس األسوف حيقق تقارب يف االداء االقتصادي بني هذه الد

اعتماد اليورو وفتح احلدود بني الدول األوروبية زاد حدة املنافسة بني هذه الدول، حبيث ختتلف القطاعات اليت  -4

ة إىل أخرى حسب املزايا النسبية والتنافسية اليت تتمتع �ا كل دولة من دول استفادت من هذه املنافسة من دول

األعضاء، كما أنّه مع إعتماد اليورو حتسنت املراكز التنافسية هلذه القطاعات ومن مث كسبت مكانتها يف األسواق 

يا إىل اكتساب هذه الصناعة األوروبية، فعلى سبيل املثال أدى حتسن املركز التنافسي لصناعة وسائل النقل يف أملان

وهكذا بالنسبة لباقي الدول  إىل ختصص أملانيا يف هذه الصناعةمكانة أفضل يف أسواق االحتاد األورويب، مما ساعد 

 . األوروبية

لقد أثر اليورو بصورة اجيابية على أسواق املال األوروبية حيث ساعد على جتاوز العديد من املخاطر مثل خماطر -5

ار العمالت األوروبية وغريها من املخاطر، وتقدر هذه املخاطر بباليني الدوالرات، وقد ساعد جتاوز هذه تذبذب أسع
                                                           

.58ـ53، مرجع سابق، ص ص علي ي شليبور مغا  1  
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املخاطر إىل زيادة التنافس بني أسواق املـال األوروبية، وزيادة كفاء*ا على إدارة وتوظيف رؤوس األموال، كما ساعد 

واق ويزيد التحويل من الدوالر إىل اليورو، وضهور أسواق  على جذب املزيد من االستثمارات والودائع إىل هذه األس

 .  كبرية لألسهم والسندات

         أثر اليورو على مجيع األعمال املصرفية يف اجلهاز املصريف األورويب، مثل عمليات الدفع، وإدارة -6

ية األوروبية نقلت سلطتها إىل احلسابات، والودائع، واألوراق املالية ونظم الصرف اآللية، وذلك ألن البنوك الوطن

سلطة نقدية موحدة وهو البنك املركزي األورويب الذي يشرف على السياسة النقدية املوحدة ويراقب البنوك املركزية 

 .الوطنية، مما أدى إىل تأثر كل من إيرادات ونفقات هذه البنوك األوروبية الوطنية

رق بني الدول األعضاء بالنسبة للمراكز املالية، وذلك من خالل عمل االحتاد النقدي األورويب على تذويب الفوا-7

السياسة النقدية املوحدة، وأسلوب احلد األدىن لالحتياطي النقدي الذي حيدد من قبل البنك املركزي األورويب لدول 

 .ع األسواقاالحتاد النقدي، وهذا من أجل حتسني املراكز املالية داخل دول االحتاد بسبب تكافؤ الفرص   واتسا 

وسوف  األسهم احمللية يف دول األعضاء إىل تعزيز التكامل بني أسواق" اليورو"أدت العملة األوروبية املوحدة -8

 .يسقط أهم حمدد لتوليفة احملفظة االستثمارية وهو سعر الصرف

أدى استخدام اليورو اىل مزيد من حتويل التجارة اخلارجية لدول االحتاد األورويب حيث ساعد اليورو يف حرية حركة  ــــ9

راس املال والعمل بني الدول االعضاء وهذا سيؤدي بدوره إىل حتسني الكفاية االنتاجية مما يؤدي إىل حتويل التجارة 

دول االحتاد األورويب  تتحول من استرياد بعض السلع من خارج االحتاد من خارج االحتاد األورويب إىل داخله مبعىن أن 

اىل استريادها من الداخل، وذلك ألxا تكون بديل مناسب من حيث السعر واجلودة والشروط وتكاليف النقل وغريها 

 .  ارجي من املزايا، وهذا يؤدي إىل زيادة التجارة البينية لدول اليورو على حساب جتار*م مع العامل اخل

     وزيادة سواق السندات يف دول االحتاد األورويب إىل االتساع والعمقأساعد استخدام اليورو إىل اجتاه  ـ10

السيولة، وذلك ما يتيحه اليورو من زيادة يف امكانية استثمار األموال عرب احلدود بني الدول األعضاء، وقد خلق 

الر االمريكي والني الياباين خالل فرتة قصرية، كما أحدث تقارب  سوق لسندات اليورو تنافس اسواق سندات الدو 

ر الصرف األورويب، وذلك بسبب ثبات أسعا كبري بني عوائد السندات األوروبية يف الدول املختلفة لالحتاد النقدي

 .ووجود سياسة نقدية موحدة

 .اآلثار السلبية لليورو على أداء االقتصاد األوروبي: رابعا

رغم االثار اإلجيابية اليت حققها اليورو على أداء االقتصاد األورويب، إّال أنه يف املقابل مت تسجيل بعض السلبيات    

 :1على أداء االقتصاد األورويب يف العديد من اجلوانب وهذه اآلثار ميكن إمجاهلا يف اآليت

الدول األوروبية عن مواصلة برامج اإلصالح  شكل إطالق اليورو يف املوعد احملدد له نقطة حتول وصرف أنظار -1

وتعترب . االقتصادي الوطنية ومتابعتها، وذلك لتهتم حنو استكمال شروط االنضمام إىل الوحدة النقدية األوروبية

اليونان النموذج احلي حيث عملت جاهدت الستكمال الشروط املطلوب للوحدة النقدية على حساب االداء 

 . يم واملتوازناالقتصادي احمللي السل
                                                           

 .64ـ59، ص ص ، مرجع سابقعلي شليب مغاوري  1
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إن ميزة العملة األوربية املوحدة يف توحيد سوق العمل من جهة تشكل (ديد وأثر سلبا على بعض الدول  -2 

األعضاء وخاصة الدول ذات األجور العالية مثل املانيا حيث (اجر إليها األيدي العاملة الرخيصة لتنافس القوى 

 .  قدان بعض العمال احملليني لوظائفهمالعاملة الوطنية وحتل حملها مما يؤدي إىل ف

منو، وذلك  إن استخدام اليورو محل بعض الدول األعضاء دون غريها أعباء مالية لدعم الدول األخرى األقل -3

لتحديث مرافقها العامة وزيادة التنمية فيها، كما يتخوف البعض من زيادة هذه األعباء يف ظل توجه االحتاد األورويب 

خري يف ول واألمر األقد تشكل هذه الدول أيضا األكما . أوروبا أو لدعم األعضاء اجلدد يف االحتاد لدعم دول شرق

قل تطور مما قد يؤثر شى مع مصاحلها على حساب الدول األوضع السياسات املالية والنقدية يف منطقة اليورو مبا يتما

 .عليها سلبا

               املصريف األورويب إذ تقلصت إيرادات البنوك األوروبيةشكل استخدام اليورو أثر سلبيا على النظام  -4

وذلك بسبب تراجع اإليرادات من العمل يف النقد األجنيب نتيجة انعدام احلاجة إىل  -على األقل يف األجل القصري -

لعمل املصريف، كما وربية يف خمتلف جماالت ابسبب شدة املنافسة بني البنوك األهذا النشاط من عمل البنوك وكذلك 

وتعديل  حتملت البنوك األوروبية تكاليف عالية للتحول إىل اليورو وذلك بسبب تكاليف التحويل لألنظمة اإللكرتونية

املاكينات اآللية للصرف، وكذلك قيام هذه البنوك بالدورات التدريبية للعاملني wا على االنظمة اجلديدة يف ظل 

 . استخدام اليورو

فقد الدول األعضاء حريتها يف اللجوء إىل أسلوب التمويل أاليورو وقيام البنك املركزي األورويب مبهامه استخدام  -5

التضخمي والذي تعودت الكثري من الدول اللجوء إليه ألنه يؤدي إىل زيادة موارد احلكومات دون حتمل أي تكاليف، 

احلكومة، ويف هذا الصدد  ألفراد واملؤسسات لصاحلبغض النظر عن اخنفاض القوة الشرائية للنقود املوجودة لدى ا

يتخوف البعض من جلوء بعض احلكومات يف الدول األعضاء إىل تعويض هذه اخلسارة بفرض مزيد من الضرائب 

 .املباشرة مما يؤثر على رفاهية األفراد

    جد سلبية على الصادرات ما أن ارتفاع قيم اليورو أمام الدوالر وبقية العمالت العاملية قد كان له آثارــ  6

مريكية واليابانية والصينية باعتبار أ�ا أرخص نسبية لتك السلع املقومة ، مما أدى إىل تشجيع الصادرات األاألوربية

 .باليورو
 

وربية كانت قريبة جدا إىل النموذج بيقي يف جتربة الوحدة النقدية األن املطابقة بني النظري والتطإ: الفصلخالصة     

التجربة األوربية بانطالقة العملة ت فألكثر من مخسني سنة توج ،املطبقة السليم من حيث التدرج والشروط واملعاير

ث متثل ثاين اقتصاد عاملي من حياليت و  ،بأحد عشرة دولة لتصل إىل سبعة عشرة دولة 2002املوحدة اليورو يف 

يتدارس على أن اليورو سيحتل املرتبة األوىل يف التبادل الدويل حىت أصبح . التكتل بعد الواليات املتحدة األمريكية

وبعد عشر سنوات من التداول جاء االمتحان احلقيقي ليثبت مدى صحة هذه املقولة وذلك من  ،مكان الدوالر

وتأثريها على العملة األوربية زمة سباب هذه األوأ ا هو حجم وحقيقةموربية فة أزمة الديون السيادية األهخالل مواج

 .والثالث الفصل الثاين يتداولههو ما 



 

 

 

 

 الفصل الثاني

السيادية  تحليل أزمة الديون 
 األوربية
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  متهيد:

إن ظاهرة االقرتاض اخلارجي قدمية العهد، حيث ارتبطت بالتبادل الدويل، ومل تكن مشكلة املديونية تتعدى آنذاك     

عدم كفاية املدخرات املتاحة لتمويل االستثمارات الالزمة ف أو التنازل، حدود الدائن واملدين، وكانت تنتهي بالسداد

يف تسريع عملية  مهملعملية التنمية شجع على اللجوء إىل التمويل اخلارجي واالعتماد عليه، باعتباره يقوم بدور 

  التنمية.

هذا احلد وخرج عن والدين العام ظاهرة عاملية مقبولة إىل حد معني ووفق ضوابط معينة، ولكن إذا زاد الدين عن    

هذه الضوابط فإنه يكون مشكلة بل قد يتفاقم األمر إىل كونه أزمة تؤدى إىل آثار سيئة وخماطر كبرية على املال العام 

 وعلى االقتصاد القومي كله.

تصاد وجتاوزت أزمة الديون الدول النامية والفقرية لتمس الدول املتطورة وتصبح أحد أهم االزمات اليت يشهدها االق   

العاملي ولعل أبرزها أزمة الدين االمريكي وأزمة الديون السيادية األوربية اليت مست أكرب تكتل اقتصادي ونقدي يف 

 الوقت الراهن بعد أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية.
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ولاألالمبحث   

 المؤشرات واإلحصائيات وربيةزمة الديون السيادية األأ  

اقتصادية وسياسية يف منطقة  صدمة إىل أوسع 2009يف أواخر عام  يةاليونانالسيادية لديون لكأزمة   أتطور ما بد   
ارتفاع مستويات الديون والعجز يف املوازنات  من نطقة حتديات اقتصادية رئيسية وما يتصل Aاامل تواجهحيث اليورو. 

جهة، واستمرار  النظام املصريف األورويب، والركود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة من العامة، وبروز ضعف يف
الدول حول عمل خالفات بني و  أزمة سياسية املنطقة تواجه االختالالت التجارية من جهة أخرى، باإلضافة إىل ذلك

الدول األوربية Aا؟ وماهي  ثرحقيقة هذه األزمة وحجم تأ ومن هنا يطرح التساؤل حول 1.وربيةاملؤسسات األ
للخروج  اتاملقرتحليات اآلو احللول  األوريب بشأنوسبب اخلالف  ؟وانتشارها جراءات املتخذة للحد من عدواهااإل

  ؟من األزمة

 )(المفهوم، المؤشرات، اآلثار ديون السياديةالزمة أول: المطلب األ

املديونية تعريف  1988 سنة طرافالدويل املتعددة األجمموعة العمل حددت : المديونية الخارجيةتعريف  :أوال
غري القائمة واملوزعة، يف أي فرتة من الزمن للمقيمني يف دولة معينة جتاه  والدين اخلارجي على أlا قيمة االلتزامات

خلارجية ا التعريف الواسع للمديونية او دفع فائدة مع أو بدون أساس، وهذساس مع وبدون فوائد أاملقيمني لدفع األ
تشمل  يتطلب نظام مرن لتدوين وإدارة الدين. ويتطلب املعرفة الكاملة لكافة االلتزامات املالية اخلارجية لدولة، واليت

 2.طرف احلكومةديون الدولة وديون البنك املركزي وديون املؤسسات العامة واخلاصة املضمونة من 

املبالغ اليت اقرتضها اقتصاد قومي ما، واليت تزيد مدة القرض يرى البعض أن املقصود بالدين اخلارجي "هي تلك و     
فيها عن سنة واحدة، وتكون مستحقة األداء للجهة املقرضة عن طريق الدفع بالعمالت األجنبية أو عن طريق تصدير 

أو عن طريق  السلع واخلدمات إليها. ويكون الدفع إما عن طريق احلكومات الوطنية أو اهليئات الرمسية املتفرعة عنها،
 3" اهليئات العامة الرمسية الضامنة اللتزامات هؤالء األفراد واملؤسسات اخلاصة

املبالغ هذه اضها الدولة للغري نتيجة اقرت  يفتلتزم Aا إحدى الوحدات العامة اليت  املبالغ تلكهو الدين العام  وامجاال    
 .4املوازنة مع التعهد بالسداد بعد مدة ودفع فائدة على رصيد الدين حسب شروط إنشاء هذا الدين لتمويل العجز يف

 مؤشرات الدين الخارجي: :ثانيا

عضوية، حيث  إن العالقة بني الدين العام والناتج احمللى اإلمجايل عالقة الدين العام والناتج المحلى اإلجمالي: ــ 1
الناتج من مصادر ذاتية للوحدات املسامهة فيه ومصادر خارجية من وحدات أخرى، وأن أنه يتم متويل إنتاج هذا 

القطاعات االقتصادية ومنها القطاع احلكومي يساهم يف إنتاج هذا الناتج، وما يدفع من فوائد وأعباء سدادًا للديون 

                                                           
1 Rebecca M. Nelson , Paul Belkin ,Derek E. Mix Martin A. Weiss,,The Eurozone Crisis: Overview and Issues for 

Congress , Congressional Research Service, 31 May  2012 .p1. 
 .5، املعهد العريب لتخطيط الكويت، ص2004، جويلية 30قطار العربية، العدد دورية تعىن بقضايا التنمية يف األ، جسر التنمية سلسلة ، ادارة الديون الخارجيةبلقاسم العباس 2
 .56ص ،1985، دار املستقبل العريب، مصر، الديون والتنميةرمزي زكي،  3
جامعة األزهر مركز صاحل عبد اهللا  م،2003ديسمرب  21 -هـ 1424شوال  27» إدارة الدين العام: « ندوة ،الدين العام (المفاهيم، المؤشرات، االثار)حممد عبد احلليم عمر،   4

 .2مصر، ص كامل لالقتصاد اإلسالمي،
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تكون هذه النسبة يف حدود األمان ميثل أحد بنود تكاليف اإلنتاج عن قروض سابقة رمبا مل تساهم يف هذا الناتج، و 
% أما إذا زادت عن ذلك فإن األمر ميثل مشكلة فإذا تزايد كثرياً فإننا نكون قد وصلنا إىل مرحلة 60إذا مل تتجاوز 
 .1األزمة اخلطرة

يعترب مؤشر استدامة ألنه يقيس نسبة الصادرات اليت حتول إىل خدمة مؤشر خدمة الدين إلى الصادرات:  ــ 2
ونية وكذلك مدى هشاشة خدمة الدين الخنفاض غري متوقع يف الصادرات، كما يعكس أمهية الديون القصرية يف املدي

خدمة املديونية، إن مستوى املستدام هلذا املؤشر يتحدد مبستوى أسعار الفائدة وكذلك بنية آجال املديونية، حيث أن 
 .2ارتفاع نسبة الدين القصري ترفع من هشاشة خدمة الدين

ويستدل aا على مدى قدرة املال العام ملواجهة مشكلة وخماطر تزايد الديون، ومنه  الدين العام وعجز الموازنة: ــ 3
ميكن التعرف على مدى قدرة املالية العامة على مواجهة مشكلة الديون يف املستقبل أم ال؟ مبعىن حتمل أعباء املوجود 

 :3بل ويتم التعرف على ذلك بعدة مؤشرات من أمهها ما يلىمنها وتقليل االعتماد على الديون يف املستق

مدى تناسب معدل النمو يف كل من اإليرادات العامة والنفقات العامة، حيث يكون الوضع سليمًا إذا تساوى  ــأ 
 املعدل يف كل منهما أو زاد معدل منو اإليرادات عن معدل منو النفقات.

مدى تناسب سعر الفائدة على الدين العام مع معدل منو الدين العام، حيث يدل زيادة سعر الفائدة أو تساويها  ــب 
ملعدل منو الدين العام على الرشد يف إدارة الدين العام وإمكان كبح مجاحه، أما لو قل سعر الفائدة عن معدل النمو 

 .يف الدين العام، فإن األمر ينذر باخلطر

جنبية اليت لى أساس االحتياطي من العمالت األمؤشر سيولة معرف عالحتياطي إلى الديون القصيرة: ـ مؤشر ا4
 .4جللنقدية إىل خمزون الدين قصرية األحتت تصرف السلطات ا

 : الديون السيادية:لثاثا

           بصورة Sovereign debtsمصطلح الديون السيادية  استخدامشاع  تعريف الديون السيادية: ــ 1
قرأ العبارة بشكل شبه ت ، وبدأتدائنيها زاماwا حنوكبرية، خصوصا مع تعرض اليونان ملخاطر التوقف عن سداد الت

، إyا ببساطة أشهر عبارة مكررة شاهد على حمطات التلفاز بصورةتيف حمطات اإلذاعة و  تسمعيف الصحف و  دائم
 .!!زمةخالل األاقتصادية 

عندما تقوم حكومات دول العامل بإصدار سنداwا فإyا تكون دائما أمام خيارين، األول أن تقوم بإصدار هذه     
السندات بعملتها احمللية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة حنو املستثمرين يف السوق احمللي، ويف هذه احلالة 

، أو تقوم احلكومة بإصدار "Government debtالدين احلكومي "يسمى الدين الناجم عن عملية اإلصدار 

                                                           
 .15، ص، املرجع سابق عمر احلليم عبد حممد  1
 .15، ص، مرجع سابقبلقاسم العباس  2
 .14حممد عبد احلليم عمر، مرجع سابق، ص  3
 .16، مرجع سابق، صبلقاسم العباس 4



تحليل أزمة الديون السيادية األوربية                       الفصل الثاني                                                  

 

59 

 

احمللية، واليت غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدوالر أو  سندات موجهة للمستثمرين يف اخلارج بعملة غري عملتها
." Sovereign debtالدين السيادي"اليورو ويطلق على الدين الناجم عن هذه العملية عبارة 

1     
دين على حكومة دولة من دول العامل مقوم بعملة غري عملتها احمللية، وعلى ذلك فإن  الدين السيادي هو إذن   

 الفرق بني الدين احلكومي والدين السيادي هو يف طبيعة عملة اإلصدار اليت يتم على أساسها اقرتاض احلكومة.
وطرحها للبيع ملستثمرين من  تتمثل الديون السيادية يف سندات تقوم احلكومة بإصدارها بعملة أجنبيةوباإلمجال    

الوفاء بديو\ا املقومة يف  ىاحلكومة أن تكون قادرة عل ىكل من أشكال االقرتاض. وهلذا فعلخارج الدولة، أي أنه ش
    شكل سندات بالعملة األجنبية، وأن يكون لديها هيكل تدفقات نقدية من النقد األجنيب والذي يسمح هلا

 .2تصنيفها االئتماين يف سوق اإلقراض ىاملستثمرين األجانب، وكذلك عل ىثقتها لد ىبذلك، حرصاً منها عل

 حتدث أزمة الديون إما عندما يتوقف املقرتض عن السداد، أو عندما يعتقد املقرضون أن أزمة الديون السيادية: ــ 2
3.تصفية القروض القائمةحياولون يتوقفون عن تقدمي قروض جديدة، و  من مثالتوقف عن السداد ممكن احلدوث و 

  

هي احلالة اليت تواجه فيها الدولة تزايدا مستمرا يف مستويات ديو\ا حبيث تصبح هذه  أزمة الديون السيادية أما    
يؤدي يف النهاية بالدولة إىل التوقف عن  (غري قابلة لسداد) ما *املستويات من الدين والفوائد عليها غري مستدامة

 : 4التاليةاخلمس من خالل املراحل  الديون السيادية زمةأ تتبع نوميكفالسها إأو حىت عجزها خدمة ديو\ا وإعالن 

الدين، اليت  العوامل املسببة لتصاعدمن ة جمموعة ترتفع مستويات الدين القائم على الدولة نتيج :يف املرحلة األوىل ــ
ميكن أن تكون بسبب ضعف املالية العامة للدولة نتيجة عدم كفاية اإليرادات الضريبية أو اخنفاض كفاءة عملية 
حتصيلها أو ارتفاع مستويات اإلنفاق العام للدولة على حنو ال يتماشى مع قدر~ا على مجع الضرائب.. إخل. ويرتتب 

 .من الناتج احمللي اإلمجايل للدولة على استمرار هذه األوضاع استمرار ارتفاع الدين كنسبة

ترتفع درجة القلق يف األسواق نتيجة تفاقم مستويات الدين القائم على الدولة، وهو ما يؤدي إىل  :يف املرحلة الثانية ــ
اهتزاز ثقة املستثمرين بسندات الدولة، نظرا لرتاجع الثقة بقدر~ا على خدمة ديو\ا، األمر الذي يدفعهم إىل طلب 

الت أعلى من العائد على سندات الدين اخلاصة بالدولة ملواجهة ارتفاع خماطر توقفها عن خدمة الديون، ويعين معد
 .ذلك بالتايل ارتفاع معدالت الفائدة على إصدارا~ا اجلديدة من السندات

ولة من ناحية وارتفاع ترتفع تكلفة خدمة الدين نتيجة الرتفاع مستويات الدين القائم على الد :يف املرحلة الثالثة ــ
معدالت الفائدة على السندات اجلديدة من ناحية أخرى، ومن مث تكون احملصلة النهائية لذلك هي ارتفاع مستويات 

 .اإلنفاق العام للدولة على حنو أكرب ومن مث ارتفاع العجز املايل إىل الناتج يف الدولة

                                                           
 http://alphabeta.argaam.com/?p=14786،  10/09/2012تاريخ االطالع، ،جملة االقتصادية االلكرتونية، السعودية ماهي الديون السيادية،ابراهيم السقا،   1
 .16،  ص 2011،  19إصدار سنوي، العدد  ،، مركز البحوث والدراساتاالقتصاد العالمي رهن الديون األمريكية واألوربيةالغرفة التجارية الصناعية الرياض،   2
 .67، ص 2009، 16العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد، جملة اآلثار االقتصادية ألزمة العقود العقارية بـ الو. م .أرايس حدة،   3

جدولة ديو\ا أو شطب جانب يعرف استدامة الدين بأنه قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين احلالية واملستقبلية بصورة كاملة وبدون أن تلجأ لطلب إعادة :  الدين المستدام*
 .التوقف عن خدمة دينها، ومن مث تراكم املتأخرات عليها من مدفوعات خدمة الدين، بشرط أال يرتتب على ذلك تقييد النمو فيها، أو دون أن تلجأ إىل  منها

 http://www.aleqt.com/2012/06/01/article_662710.html،  10/09/2012 االلكرتونية االقتصادية جملة تاريخ االطالع،، حلزون الديونابراهيم السقا،  4
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اض حماولة الدولة السيطرة على إنفاقها العام من خالل حماولة زيادة يف املرحلة الرابعة يرتتب على ارتفاع تكلفة االقرت  ــ

الضرائب أو رفع درجة كفاءة التحصيل هلا، أو من خالل طلب املساعدة من املؤسسات الدولية مثل صندوق النقد 

على العجز الدويل، أو تلجأ الدولة إىل خيار التقشف، حيث تقوم الدولة بتخفيض مستويات اإلنفاق Lدف السيطرة 

املايل ومن مث النمو يف الدين العام للدولة، غري أن تلك السياسة يرتتب عليها اخنفاض معدالت النمو وقد تدخل 

 .الدولة يف حالة كساد، وهو ما يؤدي إىل ارتفاع نسبة الدين إىل الناتج

خبدمة دينها القائم ويقل إقدام يف املرحلة اخلامسة ونتيجة هلذه التطورات يصبح من الصعب على الدولة أن تقوم  ــ

ينتهي األمر بالدولة  حىتاملستثمرين على شراء سندات الدولة وهو ما قد يؤدي إىل توقف الدولة عن خدمة ديوiا، 

 .إىل إعالن إفالسها

 التصنيف االئتماني لديون السيادية :رابعا

يعترب مؤشرا و  ،الدولة على الوفاء بالتزاماpاقدرة تنافسية و السيادي مدى استقرار و  ينتمائيعكس التصنيف اال   

التصنيف السيادي من  التوقعات املستقبلية للدولة، كما يعتربواملالية والسياسية واالجتماعية و لألوضاع االقتصادية 

الالزم ىل تأهيل الدولة للحصول على التمويل إاملستثمرين يف جممل البيئة االستثمارية باإلضافة  رفع ثقةعوامل جذب و 

واإلصدارات احلكومية يف  متكني الدولة من طرح سندات الدينو  ،بكلفة تنافسيةن مصادر دولية و للمشاريع التنموية م

 1:سواق املالية العامليةاأل

    تغطية احتياجاpا للتمويل من  ىلإالشركات الكربى متعددة اجلنسيات و تلجا الدول واملؤسسات الدولية و     

طويلة ومتوسطة و قصرية و من خالل التجمعات املصرفية أصدار السندات إدوات الدين الدولية عن طريق أ سواقأ

وكاالت وذلك من خالل  2، هو كون اجلهة املصدرة مؤهلة لالقرتاضهم شروط اصدار السنداتأمن جل. و األ

 .)CRAs(التصنيف االئتماين 

ج يبتدر  من قبل عدد قليل من شركات القطاع اخلاص، تقوم صناعة التصنيف االئتماين العامليويهيمن على    

لسند، لذا تدرج السندات من قبل املالية لشركة املصدرة  روفالظ تمان لسندات بناء علىئتقيم نوعية االو السندات 

وتنشر هذه الوكاالت بشكل منظم وحمدث لدرجات  )Fitch(وفيتش  S&P وستنادروبورMoody مؤسسة مودي

 .3العديدة من السندات احمللية والدولية العديدة املصدرةتمان ئاال

 4:وتعد املؤسسات الثالثة رمز السيطرة واهليمنة على التصنيف العاملي 

. وهي فرع األمركية شركة خدمات مالية ومقرها يف الواليات املتحدة تعترب (S & P) :مؤسسة ستاندرد آند بورز ــ

مبؤشراpا يف  ةجيد مكانةلشركات مكغرو هيل اليت تنشر البحوث والتحليالت املالية على األسهم والسندات. وهلا 

                                                           
 .257، ص2006، دار اجيي لنشر، مصر، العولة ومستقبل االقتصادية العربي الفرص والتحدياتنبيل حشاد،  1
 .257، ص 2004، معهد الدراسات املصرية، االردن،  المالية الدولية(العمالت االجنبية والمشتقات) بين النظري والتطبيقيماهر كنج شكري، مروان عوض،  2
 261.ص2010، اليزوري، األردن، سواق المالية (اطار في التنظيم وتقيم األدوات)األارشاد فؤاد التميمي، 3

4 Wim Kösters, Credit Rating Agencies: Part of the Solution or Part of the Problem?, Intereconomics, Review of European 

Economic policy, 2011 | 5, DOI: 10.1007/s10272-011-0389-0,pp5  .6ـ
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حققت عائدات  2010ويف عام  ا،تصنيفا ائتماني 870000من  أزيد S & P نشرت 2009سوق البورصة، يف عام 

 .مليار دوالر 2.9قدرت بـ 

، ومتلك خدمة موديز للمستثمرين واليت تقوم 1909هي شركة قابضة، أسسها جون مودي يف عام  مؤسسة مديز: ــ

باألحباث االقتصادية والتحليالت املالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة املالية واالئتمانية. وتسيطر 

 امل.من سوق تقييم القدرة االئتمانية يف الع% 40مؤسسة موديز على ما يقارب 

من قبل جون نولز فيتش، كناشر اإلحصاءات املالية لزبائن  1913تأسست مؤسسة فيتش يف عام  مؤسسة فيتش: ــ

ومقرها يف لندن، من خالل هذا  احملدودة IBCA اندجمت فيتش مع 1997ويف عام  بورصة نيويورك لألوراق املالية.

 .باريس ومقرها يفSA Fimalac االندماج أصبح فيتش متلكها  بواسطة

. ويف حال  BBBي أن ال يقل تصنيفها االئتماين عن درجة االستثمار أولكي تتأهل اجلهة الراغبة باالقرتاض جيب   

بشكل خاص  إصدارها و كلفة   بارتفاعقل تعترب درجة التصنيف درجة مضاربة حيث تتميز أو أ BBكون التصنيف 

يعطي ) 1ــ 2رقم( واجلدول .تتميز بارتفاع سعر الفائدة عليهاكما و   ،إصدار السندات وبيعهاكلفة تعهد التغطية وادارة 

 قراءة لرموز مؤسسات التصنيف الدويل.

تكون ضمان استثنائية للمصدر ووضعية قوية يف السوق والقدرة على التجديد  AAAفالديون اليت حتمل التصنيف  ـــ

، أما 1والتكيف عالية، احلساسية على التغريات والتطورات التقنية والبيئة االنتاجية ضعيفة جدا، والسيولة استثنائية

القدرة على تسديد الديون والذي يعرب على أن  Dأضعف الديون أو ما يطلق عليها ديون اخلرد اليت حتمل التصنيف 

 تساوي صفر أو مبعىن آخر تعرب عن حالة اإلفالس التام.

     للتصنيف االئتماين Outlook ودائما ما يصحب التصنيف االئتماين للدولة ما يسمى النظرة املستقبلة   

سط (بني سنة إىل للدولة، الذي يعكس تقييم مؤسسة التصنيف حول وضع التصنيف املمنوح للدولة يف املدى املتو 

، ويعكس تفاؤل املؤسسة باستمرار Positive ثالث سنوات)، الذي يأخذ بشكل عام إحدى صور ثالث وهي إجيايب

ويعكس  Negative احتماالت حتسن أداء احلكومة االئتماين واحتماالت ارتفاع تصنيفها يف املستقبل، وسليب

  Stableوتراجع التصنيف املمنوح هلا يف املستقبل، ومستقر تشاؤم املؤسسة باستمرار احتمال تراجع أداء احلكومة

 .ويعكس ثقة املؤسسة باستمرار التصنيف احلايل للدولة كما هو عرب املدى املتوسط

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .317ص ،2003 ، اجلزء الثاين، دار املنهل ، لبنان،البورصات واألسواق المالية العالميةوسام مالك،   1
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 )Moody/  S&P التصنيف املايل ملؤسسيت (): 1ـ  2اجلدول(

S&P Moody تعريف الدرجة االئتمانية 

AAA Aaa  ا العالية لدفع الفائدة أصل املبلغ وضمانات تسمى سندات احلافةAالذهبية لقدر
 القوة

AA Aa سندات النوعية العالية قدرة قوية لدفع الفائدة وأصل املبلغ 
A A  قدرة لدفع الفائدة وأصل املبلغ، عناصر الضمان تتغري وتتأثر بتغري الظروف

 االقتصادية  توصف بسندات الدرجة االستثمارية
BBB Baa  هلا قدرة لدفع الفائدة وأصل املبلغ، ومراكزها قد تضعف بتغيري الظروف االقتصادية

 توصف التزاماAا من  الدرجة االستثمارية لذلك
BB 

B 

Ba 
B 

جل السند على الرغم من فضة للفائدة واصل املبلغ وطبقا ألذات درجة نوعية منخ
 توفر درجة النوعية واحلماية لعناصر الضمان

CCC 

CC 

Caa 

Ca 

ذات درجة مضاربة ألصل املبلغ .والفائدة مرتفعة على الرغم من امتالكها لدرجة 
 النوعية واحلماية.

C C  تقرتب من سندات الدخل يف حالة عدم دفع الفائدة وتسمى سندات املضاربة إىل
 حد ما.

D D  سندات النكول واحتماالت االفالس عالية للجهة املصدرة وتسمى بسندات اخلردة
Junk 

 261، صمرجع سابق ،)األدوات وتقيم التنظيم في اطار( المالية األسواق املصدر: ارشاد فؤاد التميمي،

 يف كثرية أحيان يف تتصرف اليت الدولية االئتماين التصنيف وكاالت ديكتاتورية ىلإ النظر لفت من بد ال وهنا     
 كثرية أرباحاً  وجينوا بقوة السوق يدخلوا أن السوق يف للمضاربني تسمح اليت الظروف ويف املناسب غري الوقت

 ضرورة عن كثري كالم دار  2008العام أزمة وبعد ،الكربى الشركات بعض أسهم أو سيادية بسندات الثقة ويزعزعوا

  االئتماين. التصنيف وكاالت أعمال تنظيم
 السياسية العوامل على مركز التحليل أن نرى مريكية،األ الديون حول بورز أند ستاندر وكالة قالته ما للحت فعند   

 الدين سقف زيادة أو رفع موضوع يف السياسي التخبط من الكثري رأت الوكالة نأ أي االقتصادية، العوامل وليس
 اجلمهوريني بني عنيف جدال هناك كان املرة هذه إمنا املتحدة، الواليات يف اعتيادي إجراء وهو األمريكي، العام

كان  جهة من االقتصادية، النظر وجهات يف حاد تناقض مع الدميقراطيني، وبني املتطرف اليميين اجلناح وخصوصا
 الذين الدميقراطيون وهناك كبرية مالية أزمة من حصل ما كل االعتبار بعني تأخذ ال ومتعصبة مفرطة ليربالية نيو هناك
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 خفضت السبب وهلذا املتحدة، الواليات يف سياسية أزمة هناك أن الوكالة واعتربت .أخرى جهة من الوسط يف هم

 1.حمض مايل اقتصادي لسبب وليس اخلزينة سندات ائتمان عالمة
 متر اليت الظروف يف مناسبة غري ائتمانية تقييمات أية تداعيات املتعثرة الدول ولتجنيبكما أن دول منطقة اليورو     

 نشر من الدولية، االئتماين التصنيف وكاالت منع إمكانية تدرس الداخلية السوق األوروبية لشؤون املفوضية فإن Yا،
 املالية األوراق على للرقابة األوروبية يئةاهل مينح قانون خالل من مالياً، املتأزمة األورويب االحتاد لدول تقييمها

 سلبية على تداعيات من خوفاً  ديوqا سداد يف املتعثرة الدول قدرة تقييم لنشر املؤقت احلظر حق والبورصات،

.استقرارها
2 

 :السياديةاآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة الدين  :خامسا

يذهب الرأي السائد يف الدراسات اليت تتناول التمويل الدويل إىل أن ارتفاع مستويات الدين اخلارجي يقوض األداء    
 دراستا(االقتصادي، ألن ذلك مبثابة ضريبة على مشروعات االستثمار يف املستقبل ويقيد متويل تلك املشروعات 

Krugman, 1988; Sachs, 1989b(.3 ومن مث الدين العام للدولة ليس ضارا على طول  العجز املايل ولكن
اخلط، بل إنه يف الكثري من األحيان يصبح ضرورة، مثل العجز الذي حتققه الدولة لكي ترفع به معدالت التوظف 

ومن مث  ،وتقاوم ارتفاع معدالت البطالة، حيث يصبح العجز من أدوات صناعة الرفاهية يف ا�تمع وحتسني مستويا{ا
 وميكن إجيازها فيما يلي: فإن األثر الصايف للدين يعتمد إذن على السبيل الذي مت استخدامه فيه

له آثار طيبة على الطلب  اق بني االقتصاديني حول أن الدينيوجد قدر من االتف األثر على الطلب الكلي: ــ 1
م هذا ، ولكن يف األجل الطويل حيجَّ هلعام مبا تستدينن احلكومة من زيادة اإلنفاق االكلي يف األجل القصري حيث ميكِّ 

 .الطلب عندما تقرتض احلكومة لسداد ديوqا السابقة والذي ال ميثل طلباً 

يستخدم لتمويل عجز  السيادي  أن الدينويظهر ذلك من جانبني اجلانب األول  األثر على المالية العامة: ــ 2 
، ونظرًا لسوء إدارة املوازنة العامة للدولة نفقات إضافية يففإن أعباء خدمة الدين العام متثل : املوازنة، واجلانب الثاين

فإن  وبالتايلاإليرادات العامة ومبعدل منّو أكرب من معدل منو تزايد من سنة ألخرى يالعام  املالية العامة فإن اإلنفاق 
يف حلقة خبيثة مفرغة مما يؤثر على  ارهستمر االدين و األمر الذى يرتتب عليه مباشرة تزايد عجز املوازنة يتزايد ويستمر 

وحواىل ربع النفقات، إىل أكثر من األداء املايل العام بشكل سيء، ومن اجلانب الثاين فإن ختصيص مبالغ كبرية تصل 
 .4املبالغ املخصصة خلدمة أعباء الدين اإليرادات خلدمة الدين يعين حرمان املواطنني من االستفادة من هذهنصف 

ذ متثل خدمت الدين ونسبتها إىل الناتج إ :ومعدل االدخار المحلي ثمة عالقة بين الديون وأعباء خدمتها ــ 3
احمللي االمجايل اجلزء املقتطع من الناتج أي من الدخل لسداد الدين والفوائد، وعليه فإن العالقة عكسية بني مقدار 

 .5املقتطع وبني معدل االدخار احملليهذا اجلزء 

                                                           
 .60، ص 2011، ديسمرب 373، جملة أحتاد املصارف العربية، عدد وكالت التصنيف االئتماني تمارس الدكتاتوريةبامسة عطوي،   1
 .50، ص 2011، ديسمرب 373أحتاد املصارف العربية، عدد   2
 .30، ص47،ا?لد 2،العدد 2010، جملة التنمية والتمويل الدويل، يونيوالديون والديمقراطيةرباح أريزكي  وماركز بروكنر،   3
 .16حممد عبد احلليم عمر، مرجع سابق، ص 4
 .305، ص 1987 ، مكتبة الفكر العريب، االردن،االرصدة والمديونية العربية للخارجطالل أبو غزالة، رمزي زكي،   5
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يف ميزان املدفوعات مما يساهم  ةاخلارجي ميثل تدفقات نقدية داخل إذا كان الدين األثر على ميزان المدفوعات: ــ 4
ثل تدفقات خارجة تزيد يف العجز متيف ختفيض العجز الكلى يف هذا امليزان فإن خدمة هذا الدين من فوائد وأقساط 

نظرًا لتزايد أعباء خدمة الدين اخلارجي وخفض االستثمارات والقروض  كثري من الدوليف امليزان، وهذا ما حيدث يف  
 .1االقتصاد يتحمل الفوائد لصاحل املستثمرين من اخلارجعلى أن فضًال هذا ، و الواردة األجنبية

     وقت ويتم السداد يف زمن آخر عادة ما يتم االقرتاض يف مواطنين:المن األثر على العدالة بين األجيال  ــ 5
تال له، وإذا كان اجليل الذى حدث يف ظله االقرتاض يستفيد باألموال املقرتضة فإن اجليل التايل له هو الذي يتحمل 

ة لإلنفاق على اخلدمات الالزمة له، وميكن القول أن اجليل موال املتاحأعباء خدمة هذه القروض باالقتطاع من األ
 إىلاالنتفاع gا  يطول أمدالتايل قد أنتفع بالقروض لو استخدمت يف اإلنفاق على املشروعات  االستثمارية اليت 

 .الالحقةسنوات تزيد عن سنوات سداد القرض 
 

 

 وربية:األ زمةيات األالمطلب الثاني: اليونان وبدا

 م 2010 عام يف أصبح االقتصاد هذا ألن وذلك السداد، صعبة العامة املديونية فخ يف اليوناين االقتصاد وقع لقد
 ساعة حانت فلما أموال، من لديه ما حقيقة يتبني أن دون اإلنفاق يف وأسرف فأنفق حفل إىل ذهب برجل أشبه

 .األزمة وكانت االرتباك كان السداد

مقارنة ميثل االقتصاد اليوناين واحدا من اقتصاديات اليورو األقل منوا واألضعف تطورا : االقتصاد اليوناني طبيعة ــأوال 
ال تسمح هلا مبماثلة اليت اجلغرافية واالقتصادية تاز gا الطبيعة مت وذلك لعدة عوامل وخصائصببقية الدول األوربية 

 : ميكن امجاهلا يف ومنافسة بقية دول أوربا املتطورة

بني أفضل  Lonely Planet فقد صنفتها جمموعة ،تعد اليونان واحدة من أفضل الوجهات السياحية يف العامل ـــ
يف  Telegraph Travel  Awards، كما جاءت اليونان يف املركز الثاين يف جائزة 2010جهات لعام اعشر و 

من إمجايل الناتج % 18حسب التصنيف الذي جتريه ألفضل الدول األورويب، كما تشكل السياحة  2008اجنلرتا لعام 
 .2007شخص كما أ�ا تعد املصدر الرئيسي لعائدات الدولة يف  900000احمللي ويعمل gا أكثر من 

ومع ذلك . سة نشطة للتصنيعحيتل التصنيع يف اليونان املرتبة الثانية قبل الزراعة باعتبارها مصدر للدخل بسبب سيا ـــ
وليس لديها سوى صناعة بدائية  الصناعة اليونانية تعتمد على استرياد املواد اخلام واآلالت وقطع الغيار، والوقود

 .للحديد والصلب مقارنة بدول أوربا، وترتكز الصناعة يف منطقة أثينا
    ولكن على أساس اعتبارات مستوى ،يعترب اقتصاد اليونان اقتصادا ناميا مثله مثل تركيا والربازيل واألرجنتني ــ

فإنه يعترب اقتصادا مرتفع الدخل مثله مثل اقتصاد كندا وأمريكا والسويد وأملانيا وهنا تبدو املفارقة كيف ميكن  ،الدخل
 ؟2ادل تلك اليت تدفعها اقتصاديات البلدان األكثر تطوراالقتصاد نامي أن يتحمل دفع معدالت دخل تع

 

                                                           
 .16حممد عبد احلليم عمر، مرجع سابق، ص 1
  2011فيفري  27و  26، امللتقى الدويل الثاين حول: واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات يومي أزمة اليونان وتداعياتها على دول منطقة اليورو رديف مصطفي، امساعيل مراد،  2

 -اجلزائر –باملركز اجلامعي بالوادي 
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من حجم الناتج % 75.5طاع اخلدمات يشكل وحده قما يالحظ على االقتصاد اليوناين عدم توازن قطاعاته، ف ـــ

 من قوة العمل (أي أكثر من الثلثني) مقارنة بالقطاعني% 68احمللي اإلمجايل (أي أكثر من ثالثة أرباع)، ويستوعب 

 .1الصناعي والزراعي، وهذا معناه أن قطاع اخلدمات أكثر حجما واتساعا من قطاع اإلنتاج احلقيقي

 :2التاليةضعف النقاط على االقتصاد اليوناين  كما ويالحظ  

 .والسياحة والسكر املنسوجات األوروبية على قطاع االعتماد بشكل كبري يف التصدير لألسواق ـــ

 للصدمات اخلارجية من الكفاءة واإلنتاجية ما جيعلها عرضة املؤسسات عند مستويات منخفضةالعديد من  تعمل ـــ

 .الطلب تقلبات العملة واخنفاض من القادمة

 .األزمات يف أوقات شديدة ضائقة مالية خلطر إمكانية التعرض تعاين استدانة مفرطة، وبالتايل معظم املؤسسات ـــ

املخاطر  إدارة حتسني اليت متكن الشركات من لةاحملتم اتواالستثمار  بني املدخرين الوسيطةاملالية  نقص األدوات ـــ

 .اإلنتاجية اليت يتعرضون هلا

بالنسبة  من الصعب ما جيعل طويل األمد للشركات، يف جمال التخطيط االسرتاتيجي كبرية نقطة ضعف هناك ـــ

 .العاملياالقتصاد  دينامية التكيف مع لالقتصاد اليوناين

 االستعداد شديد يف البنية التحتية العامة يف الوقت احملدد مما حيدث تأخري تنفيذ حادة يف القدرة على مشكلة هناك ـــ

  الفرص املتاحة. واغتنام ملواجهة التحديات اجلديدة

 :زمةقبل األ االقتصاد اليوناني ما ــثانيا 

وريب يف شكل من كل األليات املمنوحة من االحتاد األ انتفاعهاو  1981وريب سنة ن انضمام اليونان إىل االحتاد األإ

هذه املوارد  ،وريباأل لحتته واملتميز بدخل أقل من املعد املنضويةللبلدان  خرييوفرها هذا األ الذي ةاإلعانديق اصن

 :اليونان حيث مكنتها منمكانات االقتصادية لدولة مثل ن املزايا اليت تفوق القدرات واإلمجلة ماهلامة أتاحت 

 4000مرات يف حني كان هذا الدخل يعادل  8تغطيت عجز موازنتها ومضاعفة الدخل السنوي للفرد الواحد بـ  ــ

 التصنيف العاملي املمنوح دوالر مما أتاح لليونان مشاركة الدول املتقدمة يف3200، فأصبح يقارب 1981ر سنة دوال

 .3دولة 177من أصل  25ن يف املرتبة اصنف اليونمم املتحدة لتنمية والذي من األ

لعاب األوملبية وكذلك حققها خالل فرتة اإلعداد لدورة األ اليت على معدالت النمو املرتفعةحافظ االقتصاد اليوناين  ــ

هو أعلى من معدل النمو و  % 3.3وصل معدل النمو إىل  2008ـ  2005خالل فرتة  بالتحديد ،تلتها الفرتة اليت

دولة )  27األورويب ( االحتاددولة، وىف جمموع دول  17الدول األعضاء مبنطقة منطقة اليورو وجمموعها املماثل يف

 .4)1ـ 2( رقم الشكل على التوايل% 2.2و %2حيث مل يتعد 

                                                           
 باملركز اجلامعي بالوادي ـ اجلزائر.  2011فيفري  27و  26امللتقى الدويل الثاين حول: واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات يومي ، أزمة اليونان رهوم أمساء، برهوم هاجر،ب  1

وريب)، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة حممد خيضرـ بسكرة ـ األراسة حالة اليونان يف االحتاد (د التكتالت االقتصادية في ميزان األزمة العالميةبايع رحيمة، صبو   2

 .  139، ص 2011/2012
 .19ص  ،2010سببتمرب 1د، العدد الثامن، ، جملة املغرب املوحوربية ومتطلبات النمود التونسي بين تداعيات األزمة األاالقتصارضا الشكندايل، 3
 .66، ص98، العدد2012جملة احتاد مصارف الكويت، جويلية  ،ى أينمحاوالت انقاذ اليونان إلأمحد منري النجار، 4
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مقارنة مبعدل % 3.9زيادة نفقات االستهالك اخلاص سنوياً ضعف مثيله يف منطقة اليورو واالحتاد األورويب، فقد بلغ  ــ
سنويًا ولتقييم % 2.1على التوايل، وقد حدثت زيادة أقل يف االستثمارات الكلية، فقد بلغ منوها  %1.8و% 1.5

جيب األخذ يف االعتبار أن ذلك يتعلق بالفرتة اليت أعقبت فرتة إعداد دورة األلعاب األوملبية عام  زيادRا احملدودة
 1، حيث فرض تنظيمها القيام باستثمارات موسعة. 2004
دولة ) خالل الفرتة  27حتاد األورويب () دولة واال 16، منطقة اليورو (  اليونان : معدل النمو يف )1ـ 2( رقم الشكل

 .2008ـ  2005
 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

2005 2006 2007 2008 
27اإلتحاد األوروبى ـ اليونانإ منطقة اليورو     

 2010 مارس والتنمية، لتجارة اليونانية العربية الغرفة تقرير ،اليونان في واالعمال االستثمار بيئة ڤاسيلياذيس، ميخاليس املصدر:
 .4ص

املرحلة العمرية  وإىل خفض معدل نسبة البطالة ( يف لقد أدت معدالت النمو املرتفعة إىل زيادة التشغيل من جهة، ــ
، كنتيجة 2008ـ 2005 الفرتة سنوياً يف% 1.3د العاملني بنسبة سنة ) من جهة أخرى. وقد زاد عد 74إىل  15من 

 ) بينما حتسنت نسبة العاملني إىل تعداد 2004ـ 2000فرتة  يف%  1.4(   ورة األلعاب األوملبيةلفرتة اإلعداد لد
اليت كانت عليها قبل أربع %  10.2الفرتة ، من نسبة  هذه wاية  يف% 7.7 وقد تراجعت نسبة البطالة إىلالسكان، 

 .2نقطة 2.5أنه أخنفض بفارق  سنوات، أي

 109حتتل املرتبة  2006عام  اليونان يف أنالذي يعىن بالبيئة االستثمارية  *Doing Businessجاء يف تقريركما  ــ

تراجعت  2009عام  دولة، إال إنه يف 181من إمجايل  96إىل املرتبة  2008عام  دولة، فارتفعت يف 175من إمجايل 
جمال حتقيق التجارة عرب  يف 2009ـ  2006حتسن خالل فرتة  أفضلدولة. كما شهدت  183ضمن  109إىل املركز 

 .80تقفز إىل املركز  123مركزاً من املركز  43احلدود، لتتقدم بذلك 
 

                                                           
 .4، ص2010، تقرير الغرفة العربية اليونانية لتجارة والتنمية، مارس عمال في اليونانبيئة االستثمار واألاسيلياذيس، ڤميخاليس  1

 .6نفس املرجع، ص  2

Doing Business* :حتقيق على تؤثر اليت العوامل االعتبار يف يأخذ حيث تقريباً، دولة 180 يف" باألعمال القيام سهولة" بتقدير يقوم الذى الدويل، البنك عن يصدر تقرير هو 
 لإلنشاءات الرتخيص منح إجراءات العقود، فرض قدرة قانوناً، امللكية ضمان مستوى إىل باإلضافة سابقاً، املذكورة احملددات على حسابه يف يعتمد استخدامه يتم الذي املؤشر. االستثمار
 .املنشأة إغالق وإجراءات
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 : ( المؤشرات واالحصاءات) زمة اليونانيةاأل ــثالثا 

عندما تأهل احلزب االشرتاكي لتسري دفة احلكم بعد  2009وربية واليونانية بالتحديد يف أكتوبر انطلقت األزمة األ   

االحتاد  ألعضاءجورج بابا كستنتينو  وقتهاجناحه يف االنتخابات وJاية حكم اليمني، عند ذلك صرح وزير املالية 

  .1احلكومة السابقة صرحت به أي ضعف ما % 12,5هو يف حدود  2009وريب بأن عجز موازنة اليونان سنة األ

ادية لليونان قبل زمة اليونانية يكفي فقط أن نعطي قراءة بسيطة يف أهم املؤشرات االقتصحقيقة وحجم األ وملعرفة   

  غريق يف منطقة اليورو.اإلزمة والتهديد الذي متثله على مستقبل وبعد األزمة لندرك عمق األ

ساس يف احلكم على مدى استقرار ومنو واألمجايل املقياس األهم ناتج احمللي اإليعترب ال جمالي:الناتج المحلي اإلـ 1

 لدولة وقدرnا على املنافسةلملدى القدرة االنتاجية واالقتصادية وواضحة اقتصاد معني، فهو يعطي صورة جلية 

مجايل أو حافظ على نسبة النمو كلما وصف االقتصاد باملستقر االقتصادية، فكلما منا الناتج اإلومواجهة الصدمات 

  أو املتطور.

نسبة منو يف الناتج احمللي  سجلتإىل أن منطقة اليورو  2012ول من سنة احصائيات الربع األ أشارتوقد      

 بنسبة ضئيلة اإلمجايلاحمللي د منا الناتج قوريب امجاال فأما االحتاد األمقارن بالربع السابق،  مجايل بنسبة صفر باملئةاإل

             واليت قدر النمو فيها 2011ول من سنة بالربع األقارنة ري مفاض كباخنوذلك ب %0.1 يلواجدا ح

كانت هي السبب يف خفض النسبة   بلى ،ولكن اليونان كانت خارج هذا النمو 2.على التوايل) %1.6و  %1,6بـ(

 االمجالية.

اليورو يف رفع الناتج احمللي وريب ومنطقة االحتاد األقد استفادت من االنضمام إىل وتبني االحصائيات أن اليونان   

زمة املالية إىل أن األ طار،من املساعدات املمنوحة يف هذا اإلمستفيدة  ،2007ـ1997ما بني سنيت  %3.1بنسبة 

شكلت وريب، الشرقية إىل النادي األببقية دول اليورو، وانضمام دول أوربا العاملية واخنفاض تنافسية اليونان مقارنة 

أي يف أحلك وأخطر  2011ليصل إىل أدى قيمة له يف  2009يف  % 3.3-الناتج احمللي إىل  فاخنفضنقطة التحول 

 وربيةط من شروط احلصول على املعونة األمراحل أزمة الديون السيادية وخطط التقشف اليت اعتمدnا اليونان كشر 

 .  )2ـ  2(الشكل رقم .% 6.9-حيث وصل إىل 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 18رضا الشكندايل، مرجع سابق، ص   1

2 Eurostat, Flash estimate for the first quarter of 2012 Euro area and EU27 GDP stable 0.0% and +0.1% respectively 

compared with the first quarter of 2011 Luxembourg, 73/2012 - 15 May 2012. 
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 )2012ـ1997احمللي اإلمجايل لليونان () الناتج 2ـ  2(الشكل رقم

 

 

 

 

 

  :باالعتماد على من اعداد الطالباملصدر: 
European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 2012.P72 

          الدين العام اليوناين هو يف الواقع مشكلة هيكلية قبل والعجز في الميزان التجاري: ـ حجم الديون2
مع االنضمام إىل  2001يف عام  ٪100الدين العام / الناتج احمللي اإلمجايل ما يقرب من  أن نسبةعرتف االو  ،األزمة

مل تستفد من فرتة النمو القوي  ع ذلك اليونانم )،%60منطقة اليورو، وهو ما يعارض أحد بنود معاهدة ماسرتخيت (
 .1سنويا يف املتوسط) للحد من هذه الديون٪ 4.2( 2007و 1997الذي شهد بني عامي 

إسراف اليونان يف االقرتاض املختبئ خلف قناع من اخلدع البنكية وإخفاء  إنحسب العامل األمريكي ايروين ستيلزر و   
وغريه من البنوك اخنرطت اليونان يف صفقات  Goldman Sachsاحلقائق. ومبساعدة من بنك غولدمان ساكس 

موارد مالية مستقبلية مث أسدلت على التزاماzا املالية غطاء حال دون ظهورها يف امليزانية. وعليه  مالية أجنبية وباعت
حلت الكارثة باليونان ألن حكومتها خدعت شركاءها األوروبيني ألعوام بإعالن إحصائيات زائفة. ولكي تتأهل فقد 

من الناتج % 1,8لعجز يف ميزانيتها مل يتجاوز لاللتحاق بعضوية منطقة اليورو فقد أكدت احلكومة اليونانية أن ا
من الناتج احمللي اإلمجايل الذي حددته معاهدة % 3وهو ما يقل كثريًا عن سقف الـ 1999احمللي اإلمجايل يف عام 

أوراق اليورو بزخارف يونانية ووزَِّعت،  طبعتذلك الرقم مل يكن له أي أساس من الواقع. وبعد أن و  ماسرتخيت.
. 1999يف عام % 3,3ذكرت هيئة اإلحصاء األوروبية "يوروستات" يف تقرير هلا أن العجز يف امليزانية اليونانية كان 

  2.ورغم ذلك فإن الرقم املعدل كان أيضاً مفرطاً يف السخاء، ويف وقت الحق تراجعت عنه اليوروستات

 

 

 

                                                           
1
M. Jean-François MANCEL, RAPPORTAU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur les mécanismes de 

spéculation affectant le fonctionnement des économies, ASSEMBLÉE NATIONALE ,N°  3034, 14 décembre 2010 ,p34  . 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-enq/r3034.asp#P1293_302514  
امللتقى الدويل الثاين حول: واقع التكتالت االقتصادية زمن  ،اليونان ، أزمة الديون السيادية في االتحاد األوروبي وأثرها على مستقبل اليورو: حالةآيت حيىي مسري، فضيل رايس  2

 -اجلزائر –باملركز اجلامعي بالوادي   2011فيفري  27و  26األزمات يومي 

2008 07ـ97 2009 2010 2011 2012 2013*
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 اليوناين )حجم الديون والعجز يف امليزان التجاري2ـ  2اجلدول رقم(

 *2013 2012 2011 2010 2009 2008 07ـ97 السنوات

 أو (+) االقراض صافي

 (-) االقتراض

 4.7- 6.3- 9. 9- 10.6- 13.3- 16.2- ـ

توازن الميزانية العامة 

 معدل دوري

-6.6 -9.8 -15.6 -10.3 -9.1 -7.3 -8.4 

 4.5- 2.9- 5.7- 9.0- 14.7- 8. 9- - هيكل الميزانية

 168.0 160.6 165.3 145.0 129.4 113 99.2 اجمالي الديون

Source: European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 

2012.P72.  

)2013ــ  1997الديون اليونانية بني( )تطور امجايل3ــ  2الشكل رقم(  

 

 

 

 

 

 

 

 )2 ـ 2(رقم املصدر من اعداد الطالب: باالعتماد على اجلدول رقم 

أي قبل انطالق  1997األوىل اليت ميكن قراءRا من خالل اجلدول والشكل أعله أنه منذ سنة  املالحظةن إ    

احملددة يف املعاهدة ماسرتخت  %60الوحدة النقدية األوربية اليورو والدين احلكومي اليوناين يتخطى حدود ال

 زمة بالصورة العلنية.األ (موضح باملستطيل امللون)، وستمر ذلك حىت اندالع

وقد  من الناتج احمللي االمجايل% 88.2حوايل  2012ول من يون يف منطقة اليورو يف الربع األبلغ امجايل الدفقد    

إىل %86.2ويف منطقة اليورو من ( ) %83.4إىل % 80.4وريب من (األ رتفع الدين احلكومي امجاال يف االحتادا

وسجلت أعلى نسب الدين احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف sاية ، 2011ول من ) مقارنة بالربع األ88.2%

 132.4.1%يف اليونان 2012الربع األول من عام 

 

                                                           
1 Eurostat, First quarter 2012 compared with fourth quarter 2011Euro area government debt up to 88.2% of GDPEU27 

up to 83.4%, Luxembourg, , 111/2012 - 23 July 2012. 

هو تقدير تقرييب  متوقع وليس تقدير حقيقي. 2013*تقدير   
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 1:يلي كما تقسيمها ميكن فإنه اليونانية الديون وبتفصيل

 .مليار يورو ديون القطاع العام 270ـ 

 .مليار يورو ديون حكومية داخلية على شكل سندات لقطاع التأمني 30ـ 

 منها غري قابلة للسداد % 80مليار يورو قروض معطاه بضمان القطاع العام 25ـ 

 .مليار يورو ديون ملؤسسات قامت مبشاريع وقدمت خدمات ومستلزمات مستشفيات للدولة 8ـ 

 .الدولة كديون على  االدارة احملليةيورو على شكل سندات والتزامات واستحقاقات  مليار1,7ـ 

 . مليار يورو مرتبات والتزامات مستحقه ملوظفي شركة األوملبيك للطريان1.3ـ 

 .مليار يورو ديون أخرى 1ـ 

 .2006 - 2005مليار يورو عجز ملؤسسات التأمني االجتماعي عام  300ـ 

 .ديون الشركات واألفراد للبنوكمليار يورو  280ـ 

 .مليار يورو مت تقدميها للبنوك خالل األزمة املالية العاملية على شكل ضمانات 28ـ 

القومي وبالرغم من  من الدخل% 400مليار يورو، وهذا يعين أmا تصل حد  948وبذلك فإن جممل الدين العام هو 

 .تقريبية وأن الديون تفوق تلك األرقام اليت ذكرت آنفا ى أرقاماأنه تبقىل مصادر رمسية إال إام تعود أن تلك األرق

 2009 – 2004 بني سنوات خلمس امتدت واليت كرامنليس، كوستاس الوزراء رئيس حكومة فرتة خاللف    

 احلكومة تلك قدمت لذلك العام، واإلنفاق العجز نسبة ارتفعت كما إضافية، يورو مليار 70 العام الدين ارتفع

      يف نافذين مسؤولني قبل من املالية االختالس فضائح ضغط وحتت واالجتماعي، االقتصادي الضغط حتت استقالتها

 احلجم معرفة على قادرة غري أmا ووجدت السلطة إىل االشرتاكية باباندريو يورغوس حكومة بعدها وجاءت الدولة،

 .العام للدين احلقيقي

يقول بول تومسن رئيس بعثة صندوق النقد الدويل لليونان " هذه حلظة فارقة أما من حيث ايرادات ونفقات اليونان   

لليونان فقد كشفت أزمة االقتصاد العاملي عن ضعف أوضاع املالية العامة فيها، حيث حدث اخنفاض كبري يف 

يعرب عن  )4ـ  2(الشكل رقم 2وبرامج املستحقاتجور النفاق ارتقاع حادا وخاصة على األااليرادات بينما شهد ا

 .)2010ـ 1990لفجوة املالية اليونانية بني سنيت (

وتعترب النفقات العامة يف اليونان مرتفعة للغاية خصوصا يف قطاعي الصحة والتعليم باإلضافة إىل ضعف الكفاءة يف    

ويرى العديد من احملللني أن سبب العجز يف  .استخدامها، إذ متثل اليونان األعلى معدال من حيث اإلنفاق الصحي

نافسية يف جمال التصنيع والصناعات الصغرية، كما تعترب اليونان امليزان اجلاري لليونان يعود إىل ضعف قدر�ا الت

 من إمجايل الناتج األورويب.%  11,8أضعف اقتصاد يف منطقة اليورو إذ ال تساهم إال بـ 

 

 

                                                           
 .5ـ4، ص2012جويلية 11، تقارير مركز اجلزيرة لدراسات، زمة اليونانية جذورها وتداعياتهااألعبد اللطيف درويش،   1
 .2010مايو 2، مليار يورو110اليونان على خطة تمويلية بقيمة أوربا والصندوق يتفقان مع نشرة صندوق النقد الدويل،  2
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 )2010ـ 1990ونفقا+ا بني سنيت ( اليونانية ايرادات الدولة )4ـ  2(رقم  الشكل 
 

 

 

 

   

 

 

Source : Muhamed Akram, The Greek Sovereign Debt Crisis: Antecedents, Consequences and  

Reforms Capacity,  Journal of Economics and Behavioral Studies Vol. 2, No. 6, , June 2011, p308  .  

 أسعار الفائدة على السندات ــ 3

هوامش ضخم  ضغوط املضاربة، اليت اختذت شكلن إن االنضمام إىل اليورو مل يوفر احلماية إىل بعض الدول م    
زمات السابقة كان من املعتاد ضهور اهلوامش الضخمة جنبا إىل جنب مع ل األويف خال على السندات احلكومية.

. ويعكس سعار الصرف أو ختفيض قيمة العملةرف واليت كانت غالبا ما تؤدي إىل هبوط يف أصالضغط على أسعار ال
وجود اعتقاد يف السوق من أن البلد ميكنه التخلي على اليورو، أو أن  إىل ل منطقة اليوروبزوغ اهلوامش يف داخ

 .1قد تتوقف كليا أو جزئيا عن سداد االلتزامات اخلاصة بديوiا أو كالمها معا احلكومة
عامي  ) بني٪6.5إىل  ٪24.5(من  ٪18بنسبة  10بالنسبة لليونان أسعار الفائدة على السندات لـ اخنفضت     

بعد  لرجعي القوي لليورو، ولكنبفعل األثر ا 2.بتقارب واسع النطاق بني الدول يف منطقة اليورو 1997و 1993
 ر لتلقي بضالهلا على أسعار الفائدة على السندات السيادية. ظهة بدأت عيوب املالية اليونانية تزمة املالية العاملياأل
 والصحيحة الفعلية القيمة نقصان خماطر صعيد على فقط قائمة اليونانية املسألة تكون ال قد للمستثمرين وبالنسبة 

 املمكن فمن  انفسه الدولة ةمالء حول التساؤل عن ا قد تنجمأi بل الفائدة، أسعار ارتفاع مع باالرتباط للمحفظة،

يف التخلف عن الدفع  اليونانية وقوع الدولة إمكانية السوق املشرتكني يف لدى  تدرجيياً  ظهرت قد تكونأن أيضًا 
يف أفريل بعدما تبني  %7يف شهر جانفي إىل  %6سنوات على اليونان من  10وهكذا انتقلت أسعار الفائدة على 

ماي سنة  %12العجز أكرب بكثري مما كان مقدرا رمسيا، مما رفع أسعار الفائدة إىل مستويات غري مسبوقة ختطت 
 ) 3انظر امللحق رقم( 3.األوربية مما دفع باليونان إىل طلب املساعدة 2010

 باألملانيةتطور أسعار فائدة السندات اليونانية مقارنة  )5ـ  2الشكل رقم(
                                                           

 .22مرجع سابق، ص تشارلز ويبلوسز،  1
2 Rebecca M. Nelson , Paul Belkin , Derek E. Mix , Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications, 

Congressional Research Service, 18 August, 2011 ,P3. 
 .12.ص2010الفرنسية،  اخلزينة لوكالة السنوي الفرنسية، التقرير اخلزينة وكالة  3
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Source:Rebecca M. Nelson ; Paul Belkin ; Derek E. Mix ; Greece’s Debt Crisis: Overview, 

Policy Responses, and Implications ; August 18, 2011 ;P 5. 

 يف زلزال حدوث يف يتسبب أن ميكن ذلك فإن ألسفل إ*امهم إصبع حترك إذا :تماني لليونانئالتصنيف اال ــ 4

هذه تعيش و  ،اليونان أزمة يف حامسا دورا أيضا تلعب االئتماين التصنيف وكاالت فإن لذلك العاملية، املال أسواق

، ومدى قدر_ا االقتصاديىل انعكاسات سلبية على وضعها إابعة مما أدى حتت حالة من األزمات املالية املتت االخرية

موقف املشاهد ، بل أخذت اجراءا_ا من أجل خفض  االئتماينعلى سداد ديوbا، لذا مل تقف وكاالت التصنيف 

 .لليونان االئتماينالتصنيف 

ü 08  جلنة التنقيط الدولية 2009ديسمرب :FitchRatings اليونانيةري نقطة سندات اخلزينة تقوم بتغي          

 A–إىل  Aمن 

ü 08  تنقيط شركة 2009ديسمرب :Fitch  ينتقل من–A  إىلBBB+ . 

ü 22  بعد الوكالتني2009ديسمرب : Fitch و Standard&Poor’s  جاء دور وكالتMoody’s   لتقوم

 بسبب التدهور املايل الذي تشهده مالية الدولة. A2إىل   A1بتخفيض التنقيط على ديون اليونان من 

ü 17 خفضت موديز تصنيف ديون اليونان ثالث نقاط أخرى من 2011جويلية Caa1 اىل Ca  وهو ما يزيد

ورويب املعلن يعين اد األوقالت املؤسسة يف بيان هلا: "ان برنامج االحت .مبقدار نقطتني فقط عن حد االفالس املايل

ن احتمال استبدال ديون مشكوك يف حتصيلها ومن مث التخلف عن أدين احلكومة اليونانية  فيما يتعلق بسندات

 ."يف املئة 100سدادها قائم بنسبة 

ü 22 ئتماين لليونان منت مؤسسة فيتش التصنيف االخفض 2012فيفري CCC إىل C. 

ü 27 لليونان إىل  االئتماينالعاملية "ستاندرد أند بورز" التصنيف  االئتماينخفضت مؤسسة التصنيف  2012فيفري

.وذكرت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" يف بيان هلا اuا خفضت التصنيف )CD(درجة "التخلف االنتقائي" 

االئتماين لليونان بعد اقرار احلكومة اليونانية مشروع القانون حول أحكام العمل اجلماعي الذي يغري الشروط  

 عادة هيكلة الديون.إية بشكل جذري ويطلق ما يسمى باالول
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احملدد من املؤسسات  اليونان لديون االئتماين التصنيفوالشكل املوايل يعطي صورة واضحة على التحول الكبري يف 

) أعطت كلها تصنيفات متميزة ومؤهلة 2004ـ  1996الثالثة املتخصصة يف هذا اHال، فخالل الفرتة املمتدة من( 

من، نتيجة طبيعية النضمامها إىل االحتاد االوريب لية بصفة الدولة أو االستثمار اآللليونان لدخول ألسواق املال الدو 

تاريخ األزمة العاملية لتنزل كل املؤشرات إىل اجلانب السليب  2008ر حتول بالكامل بعد ليورو. ولكن األمومنطقة ا

وبشكل سريع جدا. وهوما يطرح كذلك الكثري من التساؤالت حول أهلية ومصداقية هذه املؤسسات، واملعاير 

  الدول.  لديونتماين ئاملستخدمة يف حتديد التصنيف اال

 ليونانا لديون االئتماينالتصنيف  )6ـ  2( رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Wim Kösters Part of the Solution or Part of the Problem?, Intereconomics, op. cit  ,P232. 

 ):التضخمالمستوى العام لألسعار(ــ  5

شهد قفزة يف مستوى قتصاد اليوناين مل يفإن اال 2008ـ  2005شهدwا أعوام  اليت الكبريةرغم معدالت النمو  

دولة  27األورويب ـ  واالحتادمنطقة اليورو  قريب من متوسط املستوى السائد يفمستوى  ستمر يفاالتضخم، الذي 

قد بدأ من مستوى ، فإن الرقم القياسي ألسعار املستهلك 2007ـ  2005خالل فرتة  ،باستثناء بعض التقلبات القليلة

منطقة  كان مستوى هذا املؤشر يف  هذه الفرتة �اية الفرتة احملددة. ويف ، يف%3ليرتاجع بصورة بسيطة إىل  ،% 3.5

%  2.1إىل  2007، بينما تراجع يف عام ورويباأل االحتاد يف%  2.3و %  2.2يصل إىل  2006اليورو خالل عام 

 .)7 ـ 2(رقم الشكل رقم 1 األورويب االحتاد يف%  2.4منطقة اليورو وأرتفع إىل  يف

 

 

 

 

                                                           
 .7اسيلياذيس، مرجع سابق، صڤميخاليس  1
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 املستوى العام لألسعار(التضخم) ):7ـ  2رقم( الشكل

 

 

 

 

 

 

              Source: Eurostat 

 البطالة:ـ  6

وريب وصندوق النقد الدويل مل يكن دون مقابل، فقد وضعت ايل من االحتاد األإن حصول اليونان على الدعم امل  

االنقاذ، وعلى رأسها خفض االنفاق وخصخصة الرتويكا شروط قاسية على احلكومة والشعب اليوناين يف مقابل حزم 

املؤسسات احلكومية وهذا ما يعين بالظرورة تسريح العمال وغلق املؤسسات ورفع سن التقاعد ووقف التوظيف 

           اسبانيا حبوايل لتكون اليونان ثاين أكرب دولة يف معدل البطالة بعدالبطالة  نسبما انعكس على  ،وميكاحل

ومن املرجح )، 8ـ 2رقم (الشكل )2011مارس  %15.7)وذلك بارتفاع كبري مقارنةمبعدل (2012مارس  21.9%( 

  أن ترتفع هذه النسب بشكل كبري يف حال خروج اليونان من منطقة اليورو.
 

 2012معدل البطالة يف منطقة اليورو واالحتاد األوريب  )8ـ  2(رقم  الشكل

 

Source  : Eurostat Euro area unemployment rate at 11.1%EU27 at 10.3%, 101/2012 - 2 July 2012. 

 

 

 

 

 
 

Source  : Eurostat Euro area unemployment rate at 11.1%EU27 at 10.3%, 101/2012 - 2 July 
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كثري من احلاالت مرت األزمة اليونانية بالعديد من احملطات اليت كادت متل يف   :رابعا: كرونولوجيا األزمة اليونانية

، فخطط التقشف واملضاهرات واالنتخابات وخطر االفالس و<ديدات مؤسسات يمرحلة االنفجار االقتصاد

 :اليونانيةشكلت سلسلة زمنية يف أزمة الديون السيادية  ...التصنيف الدويل

كرونولوجيا األزمة اليونانية) 3ـ  2اجلدول رقم (  

 التاريخ التسلسل الزمين ألهم أحداث األزمة

 2009أكتوبر  04 .تشكيل حكومة يونانية جديدة

% من الناتج احمللي اإلمجايل و دين عام 12.7يف ميزانيتها بنحو  اليونان تعلن عن Cديد لسيادة الدولة بعجز

     %من الناتج احمللي اإلمجايل أي ضعفي مما صرحت به احلكومة السابقة قبل ثالثة 113.4قدر بنحو 

 .أمهل االحتاد األوريب احلكومة اجلديدة مهلة سنني حىت ختفض عجز ميزانيتها أشهر، بعد انكشاف األمر

 2009نوفمرب  08

 2009ديسمرب  A 08– إىل A تقوم بتغيري نقطة سندات اخلزينة اليونانية من  FitchRatings جلنة التنقيط الدولية

 2009ديسمرب  BBB+ . 08 إىل A– ينتقل من  Fitch تنقيط شركة

 2009ديسمرب  10 .رئيس البنك املركزي األورويب يطالب اليونان باختاذ إجراءات صعبة للتخفيض يف عجز ميزانيتها و ديوtا

الوزير األول لليونان يصرح بأنه سيعمل على تطبيق سياسة تقشفية |دف اسرتجاع التوازن يف امليزانية و النفقات 

 .العمومية

 2009ديسمرب  14

لتقوم بتخفيض التنقيط   Moody’s جاء دور وكالت  Standard&Poor’s  و Fitch بعد الوكالتني

 .بسبب التدهور املايل الذي تشهده مالية الدولة A2 إىل  A1 على ديون اليونان من

 2009ديسمرب 22

 2.8عجز امليزانية اىل  اليونان تعلن عن اخلطوط العريضة لربناجمها التعديلي للنفقات العمومية، الذي سيخفض

 . ، األمر الذي مل يقتنع به مستثمري األسواق املالية2012باملئة من الناتج احمللي االمجايل سنة 

 2010جانفي  14

جملس حماكمة البنك املركزي األورويب يقوم باملصادقة على الربنامج التعديلي املقرتح من طرف السلطات اليونانية 

 .أورو يف الشهر 2000العمومية بدأ بتجميد رواتب العمال الذين يتقاضون أقل من يف شأن تسيري نفقاCا 

 2010فيفري  3

 2010فيفري  11 .اإلحتاد األورويب يعلن بإصدار برنامج مساعدة اليونان دون حتديد آلياته

 2010فيفري  24 .بابندريوإضراب عام باليونان ملدة يوم كامل احتجاج على سياسة التقشف املتبعة من طرف حكومة 

 2010فيفري  25 .االحتاد األوريبتشكيل جلنة مشرتكة بني اليونان وصندوق النقد و 

 :مليار أورو من خالل 4.8اعالن أثنا على سياسة تقشف جديدة لتوفري مايقارب 

 .بيع أمالك عقارية عامة •

 . عام63عام إىل 61رفع متوسط سن التقاعد يف القطاع العام من  •

 .%30% و معاشات التقاعد إىل  20خفض األجور يف القطاع العام إىل  •

 .%23إىل  19رفع الضريبة على الغاز و الكحول و التبغ من  •

 . %30فرض ضريبة على القيمة املضافة بزيادة تقدر ب  •

 2010مارس  05

 2010مارس  11 .مظاهرات مشلت القطاعني العام و اخلاصاضراب باليونان و 

 2010مارس  15 اتفاق وزراء مالية دول االحتاد على مساعدة اليونان

 2010مارس  18 .تصريح باباندريو على عجز العجز حكومته على خفض يف ميزانيتها

 2010مارس  25 .2011األوريب قبل البنك املركزي السندات اليونانية منخفضة التنقيط إىل غاية 
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%على ثالثة  5مليار أورو بسعر فائدة  30نح اليونان قرض قدر بنحو اتفاق رؤساء الدول األوربية على م

 .سنوات

 2010أفريل  11

 2010أفريل 23 اليونان تطلب مساعدات من االحتاد األوريب و صندوق النقد الدويل

 2010ماي  01 .خروج اجلماهري اليونانية يف مظاهرا إىل الشارع ضد السياسة التقشفية

صندوق النقد الدويل على أن إمجايل حجم أموال ة االحتاد و موافق، و سياسة تقشفية رابعةاعالن اليونان على 

مليار يورو، بينما يصل  45املساعدات اليت ستحصل عليها اليونان خالل العام احلايل بأكمله يصل إىل حنو 

مليارات يورو، منها  110إمجايل حزمة املساعدات اليت ستحصل عليها خالل السنوات الثالث املقبلة إىل حنو 

حتدد حصص يورو من البنك املركزي لالحتاد و مليارا من دول منطقة ال 80مليارا من صندوق النقد الدويل و 30

 . املساعدة على أساس وزن الدولة يف االحتاد

 2010ماي  02

 2010ماي  05 . إضراب عام باليونان

 2010ماي  07 .مليار أورو على ثالثة سنوات 110تقدر ب موافقة املفوضية األوربية على تفعيل املساعدات اليت 

لتجنب انتشار أزمة الديون و إلنعاش األسواق املالية املفوضية األوربية و صندوق النقد الدويل يدرسان إمكانية 

 . مليار أورو 750إقراض اليونان 

 2010ماي  09

 2010جوان  14 تراجع تقييم الديون اليونانية

 2010جويلية 07 .السادس باليونان اإلضراب العام

 2010أكتوبر  23 مليار أورو 61مليار أورو من أصل  8.5منح اليونان أول قسط مساعدات 

مليار  5يف تفعيل أول قسم من عملية طرح السندات اليونانية، العملية اليت تعد باحلصول على  FESE جناح

 .مليار أورو على مستوى األسواق 45أورو من أكثر من 

 2011جانفي  23

 2011فيفري  23 .إضراب عام يف اليونان ضد سياسة التقشف

 2011مارس  12 . %5.2إىل  4.2سنوات بسعر فائدة من % 7إىل  4قمة أوربية لالتفاق على منح اليونان قروض من 

 2011ماي  15 . قمة مجعت ستة وزراء مالية أوربيني بلكسنبورغ لالتفاق على خطوة جديدة إلنقاذ اليونان

Standard &Poor’s خفضت تنقيط اليونان إىل CCC . 13  2011جوان 

 :اتباع سياسة تقشفية جديدة حيث ضمت

 .خوصصة شركات مبليار أورو•

 .أورو للسنة 8000زيادة الضريبة املفروضة على أصحاب الدخل الذي يتجاوز •

 .أورو للسنة 12000ضريبة اضافية ملن دخله أكرب من •

 .زيادة الضريبة على املعاشات التقاعدية•

 .خلق هيئة خاصة الستغالل املمتلكات العمومية•

 2011جويلية 

مايلر أورو)، إذ ال توافق  608قمة بروكسل خالف بني فرنسا و أملانيا حول صندوق اإلنقاذ األوريب (قدرته 

 .أملانيا فرنسا حول حتويل الصندوق إىل بنك

 2011أكتوبر  23

مليار أورو.  130%من ديوwا املستحقة و منحها قرض  50انقاذ جديدة تشمل اعفاء اليونان من سداد خطة 

واتفاق جمموعة العشرين على رفع مشاركات الدول يف صندوق النقد  طوعيا، باإلضافة اىل تعهد الصني على 

العاملي و االستقرار املايل كوwا توجيه اقتصادها حنو منو يقوم على زيادة الطلب الداخلي بشكل يدعم االنتعاش 

 2011نوفمرب  02
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 تتمتع بفائض يف ميزا�ا التجاري

عرض باباندريو خطة اإلنقاذ اجلديد لالستفتاء العام باإلضافة إىل قرار تنحيه عن منصبه، و تأسيس حكومة 
أن هذه احلكومة ستعمل جديدة  متثاللوحدة الوطنية، األمر الذي أعطى تفاءل على مستوى األسواق املالية كون 

 .على حل األزمة بشكل أفضل من سابقتها

 2011نوفمرب  11

 2011نوفمرب  15 .2010مليار أورو لتتجنب االفالس قبل بداية السنة اجلديدة  80طلب اليونان مساعدات قدرة 

و  26التكتالت االقتصادية زمن األزمات يومي ، امللتقى الدويل الثاين حول: واقع أزمة اليونان ،هاجر برهوم ،أمساء برهوم املصدر:

..-باملركز اجلامعي بالوادي ـ اجلزائر  2011فيفري  27   

 :زمة اليونانيةأسباب األـ ـخامسا

 دول مع اقتصاديا متكافئة غري دول دخول إىل نظرا ،متوقعة و�اية طبيعية نتيجة كان األورويب االحتاد به مير ما إن

.اليورو مستقبل وهدد األعضاء دول بعض اقتصاديات يف واالهتزازات اال�يارات إىل أدى مما أخرى؛
تراكمت لقد  1

كانت يف عجلة من أمرها الستكمال بناء هياكلها األساسية واللحاق بالدول األوروبية األخرى   الديون اليونانية أل�ا
 فيما يلي أهم األسباب األزمة اليونانية:و  اليونانيةزمة وهو ما شكل أحد أسباب األ .األعضاء يف االحتاد األورويب

 األسباب الداخلية:ــ  1

 وهزت موقفها أضعفت ممارسات سنوات مدى على انتهجت اليونان أن ثبت حيث رقام واالحصاءات:تزيف األ ــ

 إلخفاء حماولة يف اقتصادها عن خاطئة وإحصائيات أرقاًما تقريًبا سنوات عشر مدى على تقدم ظلت إذ مصداقيتها،

 االحتاد كون شركائها، من خارجية ضغوط أي وتفادي الداخل يف الناخبني لتضليل ميزانيتها يف والعجز ديو�ا حجم

 اندلعت وعندما القومي، الناتج من % 3احملددة نسبةال ميزانيا|ا يف العجز يتجاوز أال دوله على يشرتط ورويباأل

  مليار 300 جتاوزت املعلنة الديون أن كما �ا، املسموح النسبة أضعاف أربعة يبلغ املايل العجز أن اتضح زمةاأل
.ديو�ا خدمة عن العجز احتمال تواجه اليونان أن و يورو،

2 

وجهة احلكومة اليونانية امكانية احلصول على االئتمان  :وضعف اإليرادات الحكومية عامارتفاع االنفاق ال ــ
وريب ومنطقة اليورو لغرض دفع االنفاق احلكومي وتعويض اخنفاض الضرائب االحتاد األص نتيجة انضمامها إىل الرخي

اليت من شأ�ا أن  موال إىل االستثمارات املنتجةالواردات دون أن يقابلها صادرات، كما مل توجه هذه األ ودفع مثن
 .3تولد النمو املستقبل وزيادة القدرة التنافسية وخلق موارد جديدة لسد الديون

ذ يعترب اجليش اليوناين على سبيل إمتتلك اليونان شرحية واسعة من القوة العسكرية  زيادة االنفاق على التسلح: ــ

. كما أدى النزاع مع تركيا 4ميزانية الدولة لاملثال أكرب من اجليش األملاين، وأن يف اليونان التجنيد اجباري مما يثقل كاه

عسكري عالية جدا كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، فاليونان هي الدولة واحتالل جزء من قربص إىل إنفاق 

وبني عامي   .2007يف عام  %3.3الناتج احمللي اإلمجايل أعلى املعدالت يف أوروبا  اليت نسبة اإلنفاق العسكري إىل

                                                           
 .51، مرجع سابق، ص 373أحتاد املصارف العربية، عدد  1
 .21، ص 2010، مارس 41السعودية، العدد ، جملة تداول أزمة اليونان سياسات صارمة لترتيب المنزل من الداخلأمحد السيد على،   2

3 Rebecca M. Nelson, op. cit ,P5. 
 .68، صأمحد منري النجار، مرجع سابق4
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 3.4إلمجايل، مقارنة مبعدل ا من الناتج احمللي ٪4 اليونايناالنفاق العسكري  كان متوسط 2008إىل عام  1988
اليونان هي من بني أكرب مخس  2009-2005وفقا لتقرير معهد ستوكهومل للفرتة  لفرنسا أو بريطانيا، 2.9لرتكيا و

 .مشرتين لألسلحة التقليدية يف العامل

جور واخنفاض ارتفاع األ، بسبب الصناعة اليونانية تعاين من تراجع القدرة التنافسية الدولية ضعف القدرة التنافسية: ــ
ن تبنت البالد يورو، حوايل ضعف متوسط معدل يف منطقة أمنذ  %5جور مبعدل سنوي ارتفعت األاالنتاجية، فقد 

        %3.8خالل نفس الفرتة، منت الصادرات اليونانية إىل شركائها التجاريني الرئيسيني مبعدل  .اليورو ككل

سعر صرف اليورو مقارنة على ما كانت عليه الدرامخة مما منح اليونان قدرة أكرب وذلك نتيجة طبيعية الرتفاع ، 1سنويا
  على املنافسة.

سباب الرئيسية يف عجز املوازنة ء يرون أن التهرب الضرييب أحد األالعديد من اخلربا ضعف التحصيل الضريبي: ــ
 .2مجايلمن الناتج احمللي اإل %30و %25اليونانية، وقد قدر االقتصاد الغري رمسي الذي ال خيضع لضريبة بني 

استشرى الفساد احلكومي الكبري يف كل أركان الدولة اليونانية وقطاعا|ا من مؤسسات  االقتصادي:الفساد ــ 
لدرجة أن  ،وهيئات حىت طال القطاعات اخلاصة أيضاً، وأصبح الفساد مسة التعامالت التجارية يف اليونان ككل

 الرشوة أصبحت الوسيلة الوحيدة إل�اء أي إجراءات رمسية يف الدولة.
يف االحتاد  27اليونان أكثر الدول فسادا من بني الدول الـ  صنفت منظمة الشفافية الدولية2009ففي عام   

3بلغاريا ورومانيا األورويب، جنبا إىل جنب مع
 دفعها اليت الرشوة مبالغ متوسط أن 2009 لعام التقرير يف وجاء .

 أحد يف للدخول أو بناء تصريح لشراء أو سيارة أو قيادة رخصة إصدار لتسريع ــ 2008ــ  املاضي العام اليونانيون

وشكل مستوى التهرب  4دوالر للعائلة الواحدة2500 اختبار بلغ نتائج لتعديل أو أسرع بشكل العامة املستشفيات
 .    5احمللي اإلمجايل يف املئة من الناتج 3.4يف املئة من النسبة املسجلة أي ما يعادل  30حوايل 2006الضرييب يف 

 %25يشكلون  االشرتاكي ـ الذي كان حاكما "باسكو"إن موظفي القطاع العام وهم العمود الفقري حلزب كما    

. 2008 يف ةعامالمن اليد العاملة يف البالد لكن جمموع رواتبهم (منها التقاعد) وصل إىل أكثر من نصف امليزانية 
كما يستلم املوظف قيمة راتبني اضافيني يف �اية  %90حيث كثري ما تصل املكافئات اإلضافية يف الراتب إىل نسبت 

من  %80ثامن واخلمسني براتب تقاعدي يبلغ الوناين يف سن كل عام إضافة إىل حوافز أخرى. ويتقاعد املوظف الي
 6لليونان ذلك. ي دفع من جيبه األموال اليت يسرتراتبه األخري. مما جيعله أفضل من نظريه األملاين التعيس الذ

 

                                                           
1 Rebecca M. Nelson , op. cit ;P6 
2
Ibid; P5 

3 Costas Meghir et Dimitri Vayanos et Nikos Vettas ; The economic crisis in Greece: A time of reform and opportunity,5 

August 2010 ;P16 . 
 .5، ص2010مارس10، موقع قضايا أمن االسرة، اليونان ولعبة المائدة المجانيةأليكس أليكسييف، ترمجة علي احلارس،  4

5 Muhamed Akram, op. cit  , p 308 
 .4أليكس أليكسييف، مرجع سابق،  ص 6
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تتعلق  Eurostat تزيف األرقام واحلقائق قامت احلكومات اليونانية وباستمرار بتقدمي معلومات غري صحيحة إىل الـ  

قدمت احلكومة  2009ريل فحقق من صحة املعلومات، ففي شهر أباقتصادها، وقد اكتشف ذلك خالل عملية الت

 اكتشف الـ مثمن الدخل القومي، %5وصل إىل  2008حمتواه أن العجز خالل  Eurostat اليونانية تقريرا إىل الـ

Eurostat  1اليونانية إعادة تنقيح التقريرالعديد من األخطاء وطلب من احلكومة. 

من  12,5إىل  2009جاء فيه أن العجز سيصل يف Wاية عام  2009وقدم التقرير مرة أخرى يف شهر أكتوبر من عام 

 .الدخل القومي

        وقد أدى هذا األمر مع عوامل أخرى سابقة مشا`ة إىل حالة من عدم الثقة مبا تقدمه اليونان من تقارير 

:ة، لذلك فإن االحتاد األورويب يتهم اليونان مبا يلياقتصادي
2

 

 .تزوير الدخل الضرييب ·

 .هدر وسوء استغالل التمويل األورويب ·

 .تضخيم ميزانية اجليش ·

 .تقدمي إحصائيات غري دقيقة فيما يتعلق باخلدمات ·

 .تقدمي معلومات زائفة حول العجز االقتصادي ·

 .على السنداتتقدمي معلومات غري صحيحة حول سعر الفائدة  ·

 .احلصول على دعم أورويب للقطاع اخلاص مت تقدميه على أنه دخل حكومي ·

نتيجة ملا سبق، وبسبب استفحال األزمة، فرض االحتاد األورويب جلنة رقابة دائمة على اليونان تشبه جلان دول 

 .االنتداب

 ) مؤشر التحكم يف السيطرة على الفساد9ـ  2الشكل رقم(

 

 

 

 

 

 

 
  

Source: World Bank 

 

                                                           
 .5ـ4،ص2012جويلية 11، تقارير مركز اجلزيرة لدراسات، وتداعياتهااالزمة اليونانية جذورها عبد اللطيف درويش،   1
 .5نفس املرجع، ص  2
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 األسباب الخارجية: ــ 2

بدأت املشاكل مع اال1يار املايل الذي   2008األزمتان مرتبطتان بالشكل اآليت، يف عام  لمية:ازمة المالية العاأل ــ

كان سببه مبالغة شركات التمويل يف حتمل املخاطر ويف االستدانة، إىل جانب التضخم يف التعامل باألصول املالية 

وغري املأمونة مثل املشتقات، هذه املشاكل كانت السبب املباشر يف وقوع األزمة اليت أدت الحقا لرتاجع  الغامضة

النشاط االقتصادي وبالتايل تراجع مدخول الضرائب للدول وارتفاع العجز يف ميزانيا]ا، هذه الظروف املثرية للقلق 

وخاصة عندما قامت العديد  1تصادي على املدى القريب.تؤدي الرتفاع معدالت الفائدة وبالتايل تضر بالنشاط االق

 مثال إيطاليا ففي املالية واملؤسسات بنوكها من العديد دون إفالس للحيلولة الواسعة اإلقراض بعمليات من الدول

 الدول هذه oا قامت إجراءات ضمانات، وهي دون ومن البنوك لقطاع أورو مليار 20 بقيمة متويل بتوفري قامت

 صاحبة هذه الدول من كان فما العاملي، االقتصاد استقرار بالفعل هّددت اليت العاملية املالية األزمة آثار من للحد

 تفاقم إىل أدى ما وهو لذلك، الالزمة باألموال لتمويلها اخلارجية املديونية إىل اللجوء إالّ  الضعيفة املالية املالءات

 موال للبنوك واملؤسسات املالية الفاسدة.يف سياسة ضخ األ اقوي اطرف اوريب كانواليونان واالحتاد األ .2ا1ديو 

بالنسبة  ظهر تدرجييا فقط مع التقدير القوي واملستمر يف قيمة اليوروالجانب السلبي لالنضمام إلى منطقة اليورو:  ــ

 .3رجي آخذة يف التزايدالعجز اخلا مما جيعل ،ةقيمة اليورو هو غري مالئم للغاي لالقتصاد اليوناين، وارتفاع يف

عدم االستقرار يف أسواق الديون اليونانية وغريها من األسواق املالية زاد من تداول املشتقات  األسواق المالية: ــ

 األخرى، واملعروفة باسم مقايضة العجز عن سداد القروض.

بتخفيض التصنيف االئتماين املؤسسات االئتمانية زمة فور اإلعالن عن بوادر األ مؤسسات التصنيف الدولي: ــ

 .4زمةرى كالربتغال مما زاد عمق األخاال وربيةن ووصفتها بأ1ا خردة وكذلك فعلت مع بعض الدول األلليونا

 وربيةفي بقية الدول األ زمةعدوى األالمطلب الثالث: 

 البلدان األكثر تأثرا: ــأوال 

  :ايرلندا ــ 1

سياسات حترير  بفضل تبنيها فرتة التسعينيات من القرن املاضي طفرة اقتصادية وصناعية هائلة خالل إيرلنداحققت 

oا  فة إىل حتول هيكل االقتصاد القومي، باإلضااالستثمار وازدهار النشاط العقاريالتجارة ودعم الصادرات وتنشيط 

  وقطاع اخلدمات، ليسجل متوسط اع الصناعيوم على القطمن اقتصاد يعتمد على الزراعة والصيد إىل اقتصاد يق

  ، وهو ما جعل اخلرباء واحملللني يطلقون2007ــ1996خالل الفرتة من % o6ا حنو  معدل منو الناتج احمللى اإلمجايل

                                                           
 .9، ص 2009، يونيو46، ا�لد2، جملة التنمية والتمويل، العددأوربا في شدة (تختبر االزمة االقتصادية العالمية تالحم االتحاد االوربي)ماريك بيلكا،   1
 .82، ص2011، 9، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عددالدولي النقدي النظام استقرار ال ظل في واألورو الدوالر بين المنافسةلقمان معزوز،شريف بودري،   2

3
Benjamin Coriat ,Christopher Lantenois , L’imbroglio grec La dette souveraine grecque prise au piège de la zone 

euro , 15 Juillet 2010,P6 . 
  19 العدد السعودية، العربية اململكة ،الخليجي التعاون مجلس لدول المستفادة الدروس :اليورو وأزمة اليونانية الديون السعودية، الغرف جملس عن الصادر االقتصادي التقرير 4

 .16 ص ، 2010 جويلية
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.على غرار النمور اآلسيوية» منر أوروبا االقتصادي«عليها لقب 
1
يورو كان وربية املوحدة الألقبل استخدام العملة او   

ينمو بوترية أسرع بكثري مما كان عليه يف  1995إىل عام  1990بني عامي  االيرلندي الناتج احمللي اإلمجايل
فقط بلى كانت قريبة  GIIPSاألخرى، كما أن التضخم وتكاليف االقرتاض مل تكن أقل من تلك يف  GIIPSدول

وكانت  ،العامل مناخ األعمال من بني األقوى يفو  باإلضافة إىل ذلك كان احلكم يف ايرلندا ،من املستويات األملانية
 2.أسواق العمل مرنة ونظام التعليم واحدا من أفضل النظم يف أوروبا

). كما وصل سعر 2000-1995يف الفرتة من (% 9.6حنو مرتفع فيها ليصل إىل نسبة  فقد تسارع النمو على  
، إال أن %13، كما زادت األجور بنسبة 2005مستوياته يف عام  أدىن أملانيا إىل مقارنة معمديونيتها  ىالفائدة عل

زيادة  املايل، مما أدي إىل النمو السريع والسياسة النقدية األوربية سامهت يف ضخ املزيد من النقد األجنيب يف القطاع
 . 2008مجايل يف عام من الناتج احمللي اإل% 200حجم االئتمان ليشكل حوايل 

القطاع اخلدمي واإلسكان والوساطة  ىاقتصاد يعتمد عل من اقتصاد صناعي إىل اإليرلندياد قتصحتول االكما أن    
 %16بنسبة  باألزمة املالية العاملية، حيث تراجع الطلب احمللي العام فيهاجعل ايرلندا تتأثر املالية والعقارات، 

 2010.3حبلول عام % 40، واخنفضت أسعار املساكن بنسبة %40واخنفضت حركة االستثمارات بنسبة 
لقد كانت الفقاعة العقارية يف إيرلندا كبرية بشكل خاص. فقد تضاعفت قيمة أسهمها السكنية أربع مرات يف    

، مع تضخم قطاع اإلنشاءات ليشكل ُمثن االقتصاد. وقفز سعر املنزل العادي يف 2006السنوات العشر املنتهية عام 
اخنفض إىل النصف تقريباً منذ ذلك الوقت. والبد أن يكون هذا اال�يار العقاري مث مدينة دبلن أكثر من مخس مرات 

يف املائة من الناتج  25مؤملاً. لكن ما كان ينبغي أن يؤدي إىل أزمة دين سيادي. فقد كان دين إيرلندا العام يشكل 
القاتلة اليت ارتكبتها احلكومة يف  الغلطة تكمنو ، احمللي اإلمجايل عشية اندالع األزمة، وهو األقل يف منطقة اليورو

 .4، بل أيضاً يف ضمان محلة سندا�ااإليرلنديةتدخلها ليس فقط لضمان مجيع املودعني يف البنوك 
مريكية اثل لذاك الذي واجهته املصارف األرلندا وضع مصارفها يف موقف حرج وممييف ا يةلفقاعة العقار اانفجار      

م القروض منحتها ذنني يف القروض العقارية وأن معظغارقة حىت األ اإليرلنديةملصارف فاوالربيطانية قبل عامني، 
خرية حيث كانت احلركة العقارية على أشدها. وأدى االنفجار إىل تدهور أسعار العقار املصارف خالل السنوات األ

طر إىل اللجوء إىل احلكومة ، ما اضجعل املطورين العقارين عاجزين عن الوفاء بديو�م للمصارف دراماتيكيبشكل 
يرلندية ضمانا لتغطية أصدرت الدولة اال صدقتوكانت التدابري اليت اختذت ال  5.لالستدانة حبيث ميكن هلا أن تستمر

معظم القروض املعدومة إىل وكالة حكومية خاصة تعرف باسم الوكالة الوطنية إلدارة حولت حيث  مجيع ديون البنوك،

                                                           
 .60ص ،93العدد ،2011 أوت الكويت، مصارف احتاد جملة، في سماء النمواالقتصاديأيرلندا النمر االقتصادي األوربي يخفت نجمه حممد مجيل الشبشريي،  1

  
2 URI DADUSH AND CONTRIBUTORS, PARADIGM  LOST THE EURO IN CRISIS, 2010, Carnegie Endowment for 

International Peace. P43. 
 .19ـ18، مرجع سابق، ص ص الديون األمريكية واألوربيةاالقتصاد العالمي رهن الغرفة التجارية الصناعية الرياض،   3
   13/10/2012تاريخ االطالع،   ،السعودية االلكرتونية، االقتصادية جملة ،ال تلوموا اليورو على الفوضى التي تعانيها إيرلندافيلييب ليجرين،  4

http://www.aleqt.com/2010/11/24/article_472005.html    
 .18، ص 2010، ديسمرب369، جملة البيان اللبنانية، العدد انفجار الفقاعة العقارية في ايرلندا  5
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مليار يورو  50ضخت املؤسسة حوايل 2010حبلول سبتمرب و  املليارات إلنقاذ البنوكضخت و   (NAMA) األصول

موال من أجل شراء مجيع القروض اليت تعرضها عجزة عن اجياد ما يكفي من األإىل أBا  .مليار دوالر) للبنوك 66(

 .البنوك للبيع، وهنا بدأ احليث عن أزمة مستعصية وال قدرة على ايرلندا على حلها

 للبنوك تقدميها مت اليت احلكومية الضمانات يف ولكن احلكومي اإلنفاق يف االيرلندية املشكلة تكمن الوبالتايل     

 الدولة إىل اخلسارة تلك انتقال إىل دىأ ما مليار 100 حوايل البنوك خسرت وقد العقارية، القروض لتغطية االيرلندية

  2010 عام% 14 إىل 2006 عام%4 من وارتفعت البطالة االقتصادي االBيار تبعها القروض، لتلك كضامن

 .)4(للمزيد امللحق رقم )4 ــ 2(اجلدول رقم.القومي الدخل من% 32حد العجز نسبة ووصلت

 )2012ــ  2007مؤشرات االقتصاد االيرلندي ما بني ( أهم ) 4ــ  2اجلدول رقم (

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 1.9 0.6 1.0- 7.6- 3.5- 5.6 المحلي االجمالي الناتج

توازن الميزانية العامة معدل 

 دوري

-1.8 -7.4 -12.0 -30.3 -9.2 -8.5 

 14.0 14.6 13.7 11.9 6.3 4.6 البطالة

 117.9 112.0 96.2 65.6 44.4 25.0 اجمالي الديون

European Commission, European Economic Forecast, op. cit , p104. 

 

اإلمجايل احمللي الناتج ومنو والعجز،، العامة احلكومة دين  أيرلندا): 10ــ 2الشكل رقم (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 امليزانية دابريت         العام      احلكومي الدين          

 اإلمجايل احمللي الناتج منو          عجز احلكومي العامال            

  European Commission, European Economic Forecast, op. cit , p104. 

 

أن  2013يف املئة، يف حني من املتوقع يف العام  0.4يف املئة إىل  0.5من  2012وخفضت توقعات النمو لعام   

أما الصادرات من  .يف املئة 1.9يف املئة فقط مقارنة مع تقديرات سابقة البالغة  1.4بنسبة  اإليرلنديينمو االقتصاد 
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ومن املتوقع أيضا أن ترتفع البطالة إىل  ،يف املئة 4.2يف املئة اخنفاضا من  3.5املرجح أيضا أن تنمو ببطء أكثر بنسبة 
 .2014يف املئة حبلول عام  14.4

 ومتت %3.5 إىل%6 من الفائدة سعر خفض على الدويل النقد وصندوق األورويب االحتاد اتفق 2011 جويلية ويف 

 مبلغ من اإليرلندي االقتصاد إعفاء يف اإلجراء ساعد وقد عاًما، 15 إىل وصلت حىت الديون سداد مدة مضاعفة

 .سنويا مليون 700 اىل 600
مليار يورو  22.5ودول االحتاد األورويب  ودول منطقة اليورو، صندوق النقد الدويلوطبقا خلطة اإلنقاذ سيقدم كل من 

فستقدم  إيرلنداأما ، االحتاد األورويب وستقدم السويد وبريطانيا والدامنارك مساعداeا ضمن مليار دوالر) 29.8(
وقالت وزارة املالية األيرلندية إن سعر الفائدة على  .مليار يورو باستخدام أموال صندوق املعاشات احلكومية 17.5

1لصندوق النقد الدويل %5.7لالحتاد األورويب و %5.7نسبة ملنطقة اليورو وبال% 6.5القروض سيبلغ 
. 

  :البرتغال ــ 2

وإمنا ترجع إىل  ةحظاللليست وليدة  و من الناحية االقتصادية فأزمتهاتعد الربتغال من أضعف الدول يف منطقة اليور 
ويكفي أن نقرأ أهم أرقم املؤشرات  يف النمو االقتصادي مقارنة مع بقيت دول املنطقة، والتباطؤعقود من الضعف 

   2زمة الربتغالية:االقتصادية يف هذه الدولة لندرك أسباب وخلفيات األ

     ضعف يف منطقة ) وهو األ2007ـ2001بني سنيت( %1,1الناتج احمللي االمجايل الربتغايل حبوايل  زاد معدل منو ــ
 .%1بـ اليورو، ويف نفس الوقت تقلصت ثروة البالد 

من النسبة  %50، وبلغ معدل البطالة طويلة األجل 2007ـ2002بني عامي  %160زاد معدل البطالة بنسبة  ــ
 .اإلمجايل %10,9حوايل 2010العامة، ليصل املعدل سنة 

 من السكان %60ما يقرب من  يوظفالتعليم العايل  القتصاد الربتغايل هو يف املقام األول اقتصاد خدمات، فقطاعا ــ
الربتغالية تتكون من  من الشركات 80%وينبغي أن يالحظ أيضا أن ما يقرب منولية، يف القطاعات األ %12مقابل 

 .أقل من مخسة موظفني
الفرد يف الناتج احمللي بلغ نصيب  2008دىن معدال مقارنة مبنطقة اليورو، ففي سنة القدرة الشرائية يف الربتغال هي االــ 

جور الزيادات يف األ معظميورو، وأن  800ه وريب وبراتب متوسط قدر أقل من املتوسط األ %25االمجايل حويل 
 وجهت لالستهالك وبالتايل الزيادة يف الواردات.  

الربتغالية تعزى جزئيا إىل  عدم وجود القدرة التنافسية واإلنتاجية املنخفضة لالقتصاد القدرة التنافسية، يفنقص صارخ ــ ـ
التعليم الثانوي إىل حنو  منظمة التعاون والتنمية عدد حاملي الشهاداتقدرت  ، فقدالربتغال اخنفاض مستوى التدريب

ونصف القوى العاملة  .يف دول منظمة التعاون االقتصادييف املتوسط  %70سنة)، مقابل  64و 25من بني ( 20%

                                                           
1
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/220cac29-bcd5-4f35-a6e9-7e469c489a4b تاريخ االطالع      29/08/12    

2 Jean-François HUMBERT ,( au nom de la commission des affaires européennes sur la crise économique et financière au 

Portugal ,RAPPORT D’INFORMATION ,)SÉNAT, N° 249  , 19 janvier 2011,pp  . 9ـ7

http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-249-notice.html 
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 سنوات 9وقف دراستهم بعد حد أقصى  25و  18الشباب بني  %45املدرسيالتعليم  مل تصل تسع سنوات من

 .أوروبا أقل من املتوسط 2/3سنة من العمر يف ازدياد مستمر ولكن عددهم ال يزال  18عدد الطالب  .التسجيلمن 

   وقتهاالوزراء  عرضها رئيس خطط التقشف اليت الربتغايلملان رفض الرب زمة الربتغالية للعلن بعد أن وبرزت األ    

مليار يورو  80، قدرها األورويباجتها إىل مساعدة مالية من االحتاد حباحلكومة الربتغالية  أنأعلن و  جوزيه سوكراتس

 ملالية للحفاظ على نظامها املصريفوأبلغ سوكراتس مواطنيه أن الربتغال حتتاج إىل املساعدة ا .)مليار دوالر 114.4(

 .وعلى اقتصادها، لتصبح بالده ثالث دولة أوروبية تضرjا األزمة املالية العاملية 

 110(  مليار يورو 78وافق وزراء مالية منطقة اليورو على برنامج إقراض طارئ للربتغال ملدة ثالث سنوات بقيمة   

وستكون . ىل االحتفاظ بديوwامليارات دوالر)، وإن لشبونة ستطلب من محلة السندات من القطاع اخلاص السعي إ

وقال مسؤولون  .هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع اخلاص أال يبيعوا حيازاxم من السندات

وطبقا للظروف احلالية للسوق فإن . على القرض األورويب ستعتمد على سعر الفائدة يف السوق الفائدةأوروبيون إن 

وستتسلم الربتغال الدفعة األوىل من حزمة . بعد ذلك% 5.2ىل ويف السنوات الثالث األو % 5سعر الفائدة يصل إىل 

وتعترب هذه هي ثالث عملية إنقاذ حيصل عليها عضو مبنطقة . مليار دوالر) 25.3) مليار يورو 18اإلنقاذ، وهي 

األوروبية لالستقرار وسيقوم االحتاد األورويب من خالل آلية اإلنقاذ األوروبية واآللية .1اليورو على مدى العام املنصرم

مليار يورو من كل آلية منهما على أن تضاف إليهما املساعدة املقررة من  26املايل، بتقدمي املساعدة املالية بقيمة 

 مليار يورو. 26صندوق النقد الدويل، تقدر أيضا بـ

شد األحزمة على البطون  يف شوارع العاصمة الربتغالية لشبونة تعبريا عن رفضهم سياسة وااهر تظولكن اآلالف      

اليت تفرضها عليهم احلكومة من أجل مواجهة األزمة املالية اليت تعصف بالبالد. املتظاهرون رددوا شعارات مناهضة 

األورويب، متهمني إياها بالتدخل يف شؤون البالد، والتآمر    لصندوق النقد الدويل واالحتاد األورويب والبنك املركزي 

حنن هنا، كعمال ننتمي إىل عدة أجيال، من أجل «. وهذا ما عرب عنه أحد املتظاهرين الذي قال على اإلنتاج الوطين

هذا الثالثي األجنيب (االحتاد األورويب وصندوق النقد الدويل والبنك املركزي  هاالوقوف ضد التدابري اليت يريد

 .)األورويب
 

  :اسبانياـ  3

 احمللي الناتج بلغ نسمة 46661000 سكان وعدد ² كم 782 504  حوايل مساحتها تبلغ اليت الدولة ههذ 

    الواحد للفرد اإلمجايل احمللي الناتج(  منه الواحد الفرد نصيب كان دوالر مليار1053): 2009( فيها اإلمجايل

 2010 عام يف البطالة معدل ووصل %3.7 -) 2009( سلبية أرقاما النمو معدل وسجلت أورو 900 22) 2009(

 الناتج من %9.24 - 2010 عام يف امليزانية وتوازن٪ 0.3 - )2009(فبلغ ألسعار العام املستوى أما 19.7%

                                                           
1 http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/c226bbf9-da9b-4ab4-b8c7-e6e6ec51d2cf تاريخ االطالع   19/11/2012  
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 التجاري امليزان يف وعجز اإلمجايل احمللي الناتج من %62.8) 2010( عام يف العام الدين وصل كما اإلمجايل احمللي
1)%10.5( وأملانيا ،)%18.3( فرنسا: الرئيسيون ،عمالؤها ملياردوالر 94,7 حىت 2009

 

 وهي ،2006ــ 1986 عاميني فب تعترب اسبانيا رابع  أقوى اقتصاد يف منطقة اليورو بعد أملانيا وفرنسا وايطالياو    

 %17أوروبا يف  النمو متوسط اتجاوز م اإلمجايل احمللي الناتج منو زيادة  األورويب، االحتاد إىل لالنضمام السنة

من قدر هائل من األصول املسمومة (الديون  تعاين املصارف اإلسبانيةف gا وبشكل عنيف، لكن األزمة عصفت
املشكوك يف حتصيلها) والنامجة عن فقاعة سوق العقار اإلسباين، وهي القصة نفسها اليت عاشها سوق العقار 

مصارف بتجميع القروض األمريكي، واليت جنمت عن عمليات توريق الديون ، ذلك االبتكار املايل الذي يسمح لل
      العقارية اليت متنحها لعمالئها املختلفني يف حزم، مث بيع هذه احلزم يف أسواق املال يف صورة أوراق مالية

، واليت لألسف الشديد يشرتيها املستثمرون دون أدىن  لالستثمار، يطلق عليها األوراق املالية املغطاة بالرهون العقارية
الذي حتتويه تلك األوراق، وال ميكنهم بأي حال حتديد مستويات املخاطرة اليت حتملها على حنو علم بطبيعة الغطاء 

معقول، سوى من خالل تصنيف حمدد متنحه إحدى مؤسسات التصنيف االئتماين هلذه األوراق، والذي أثبتت 
2التجربة أنه ميكن شراؤه بسهولة

. 

اية تسعينات القرن املاضي حني بدأ اإلقبال يتزايد على شراء بالذات إىل �االسبانية وتعود جذور أزمة العقار 
وفرض هذا الطلب املتزايد ارتفاع  ،العقارات يف إسبانيا سواء من قبل السكان احملليني أو من قبل السياح األجانب

       صاروخي يف شركات املقاوالت والبناء اليت جلبت عددًا كبريًا من العمال سواء من داخل إسبانيا أو من
خفض  خارجها، وبسبب ضغوط اتفاقية ماسرتخيت األوروبية وجدت إسبانيا نفسها مرغمة خالل التسعينات على

متدرج ألسعار الفائدة مما نتج عنه تشجيع أعداد كبرية من اإلسبان على شراء الشقق واملنازل وكذلك تأسيس 
اليد العاملة  من  % 13يشغل  2006ويكفي القول هنا إن قطاع البناء كان حىت �اية  ،فازدهر االقتصاد الشركات

واالقتصاد اإلسباين نفسه كان يستحوذ على أكثر من ثلث فرص الشغل املتوفرة يف املنطقة األوروبية  ،إسبانيا يف كل
  3.بكاملها

 وإيطاليا وفرنسا أملانيا من أكثر السنة، يف وحدة  800000 من أكثركان يتم بناء  2007 و 2005 عامي بنيو  
 الرهن خالل من جدا مربح كاستثمارها  تصميم متمسكن فقط، مبعىن  350000 الفعلي الطلب وكان. جمتمعة

 .4متفاوتة بنسب) سنة 50-35( الطويل املدى على العقاري

                                                           
1
 Jean-François HUMBERT, au nom de la commission des affaires européennes (1) sur la crise économique 

et financière en Espagne, RAPPORT D’INFORMATIO (,SÉNAT, N° 385 , 29 mars 2011,p6 . 

http://www.senat.fr/rap/r10-385/r10-3851.pdf 
 /2012/06/12تاريخ االطالع ، السعودية االلكرتونية، االقتصادية جملة ،هل تنجح عملية إنقاذ مصارف الزومبي اإلسبانية؟إبراهيم السقا،  2

http://www.aleqt.com/2012/06/12/article_666119.html?related 
3 http://www.alidarimagazine.com/article.php?categoryID=32&articleID=1108 تاريخالطالع ا    20/10/2012  
4 Jean-François HUMBERT, au nom de la commission des affaires européennes (1) sur la crise économique et 

financière en Espagne, op. cit, p10. 
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ان انكشفت نقاط يف اليون سبانية مع بداية الكسادالذي شهد انفجار فقاعة اإلسكان اإل 2008 ومنذ سبتمرب 
سبانية كان تأرجح وضع قطاع امليزانية اإلسقطاع اإل سباين فمع اخنفاض الضرائب املتعلقة بأرباحضعف االقتصاد اإل

. ويف 2009مجايل يف عام من إمجايل الناتج الوطين اإل %15,5بشكل دراماتيكي من الفائض الضئيل إىل عجز بلغ 
). )7ـ  2( رقم الشكل (زمةبعد األ %20زمة إىل أكثر من قبل األ %10أقل من البطالة من  تالوقت نفسه حلق

سكان لفتت النظر إىل حقيقة شدة االرتباط بني ثارة للفزع ميثل يف أن الصدمة األوىل اليت تلقاها سوق اإلكثر اواأل
سكان خصوصا بقطاع اإلبعد اندماجها) *كاسبانية عموما. وصناديق "الكاخا" (أصبحت تعرف بـ بانيارف اإلاملص

   من امجايل الناتج %45سبانية ذات قيمة تصل إىل ملصارف اإلاملتهاوي، ويقدر أن رهون البناء اليت قدمتها ا
 .1جنبية وتوقفها فعليا عن اقراض الشركات واملصارف االسبانيةرتباط أدى إىل فزع املصارف األواال ،الوطين

 :2محطات في تاريخ األزمة االسبانية
  قــــرارات   كــــل : حكومــــة االشــــرتاكيني تفــــوز بواليــــة ثانيــــة ولكــــن بغالبيــــة ضــــعيفة يف الربملــــان ممــــا جعــــل 2008مــــارس ـــــ 

  .حكومـــــــــــــة رئــــــــــــــيس الــــــــــــــوزراء "رودريغيــــــــــــــز زابـــــــــــــاتريو" غــــــــــــــري ذات فعاليــــــــــــــة نتيجــــــــــــــة قـــــــــــــوة املعارضــــــــــــــة

  فيـــه أزمـــة العقـــار.االقتصـــاد اإلســـباين يــدخل رمسيـــاً مرحلـــة ركـــود نتيجـــة مــا تســـببت  : 2008الربـــع الثالـــث مـــن ـــ 

 إىلAAA : مؤسسـة التصـنيف االئتمـاين الشـهرية "سـتاندر أنـد بـورز" ختفـض التصـنيف االئتمـاين مـن 2009بدايـة ـــ 

+AA 

ــ أخــرى فيمــا      بنــك إســبانيا يعلــن أول خطــة إنقــاذ ملؤسســة اإلقــراض "كاســتيا المانشــا" مث تبعتهــا مؤسســات2009 ـ
 مــــــــــــــــــــــــــن البنــــــــــــــــــــــــــوك اإلســــــــــــــــــــــــــبانية املتحــــــــــــــــــــــــــدة. يعــــــــــــــــــــــــــرف يف اســــــــــــــــــــــــــبانيا بـــــــــــــــــــــــــــ (الكاخــــــــــــــــــــــــــاس) جمموعــــــــــــــــــــــــــة

          مليـــــــار يـــــــورو  99بقـــــــوة  FROB): إســـــــبانيا ختصـــــــص صـــــــندوقاً إلنقـــــــاذ البنـــــــوك املتعثـــــــرة عـــــــرف بــــــــ  2009مـــــــايو ــــــــ 
ـــــــى االنـــــــدماج فيمـــــــا بينهـــــــا يف تكـــــــتالت أكـــــــرب أو مـــــــع بنـــــــوك ومؤسســـــــات              وشـــــــجع البنـــــــوك واملؤسســـــــة الصـــــــغرى عل

                      عـــــــــــــدد البنـــــــــــــوك ومؤسســـــــــــــات اإلقـــــــــــــراض احملتاجـــــــــــــة لإلنقـــــــــــــاذ زادت التكـــــــــــــاليف علـــــــــــــى  ومـــــــــــــع زيـــــــــــــادة أكـــــــــــــرب.
ـــــني  17االقتصـــــار علـــــى   إىل إســـــبانيا، واضـــــطرت    .كانـــــت حتتـــــاج لإلنقـــــاذ 45بنكـــــاً ومؤسســـــة إقـــــراض مـــــن ب

ـــ مليــون  4.6نحــو ســنة ب 13ألول مــرة منــذ % 20: نســبة البطالــة يف إســبانيا تضــرب ســقف  2010الربــع األول مــن  ـ
 واألنظار يف أوروبا بدأت تتجه حنو إسبانيا وأزمتها املالية بعد أن ارتفع دينها العام بشكل كبري. .عاطل عن العمل

          رئيس الوزراء اإلسباين زاباتريو وبعد فرتة طويلة من إنكار األزمة اإلسبانية يعرتف �ا ويطرح جمموعة ـــ
  .إجراءات تقشفية تثري حفيظة اإلسبان خاصة بعد أن مست اإلنفاق العام يف القطاع االجتماعي

                                                           
 .3ـ2، ص ص 2010يونيو 28، مركز أمريكان انرت برايز، اسبانيا تخدع نفسهاديزموند الكمان،   1

 هذه باندماج. اال�يار من ا�موعة مصارف إلنقاذ العاملية، املالية األزمة وسط يف ،2010 سنة إنشاؤها مت إسبانية حملية ادخار مصارف سبعة تظم مندجمة جمموعة هي: بانيكا مصارف*
 جمموعة يشكل فإنه مث ومن ،)عميل مليون 12( العمالء عدد حيث من إسبانيا يف مصرف أكرب ورابع األصول حجم حيث من اإلسبانية املصارف أكرب ثالث إىل بانكيا حتولت ا�موعة

 أصوله بلغت بينما اإلسبانية، املصرفية اخلدمات سوق من%  10 بنحو تقدر سوقية حصة على يستحوذ كما تقريبا، موظف ألف 25 فيها ويعمل فرع آالف أربعة متلك ضخمة مالية
 .االندماج عند يورو مليار 340 حنو

2
 http://www.alidarimagazine.com/article.php?categoryID=32&articleID=1108 12/11/2012   تاريخ االطالع  
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: انطالق سلسلة اضرابات عمالية يف خمتلف القطاعات ما تزال متواصلة حىت اليوم رداً على سياسة  2010سبتمرب  ـــ
 .التقشف

إىل 2012دمي موعد االنتخابات الربملانية من مارس : زاباتريو وحتت وطأة األزمة اخلانقة يعلن تق2011يونيو ـــ
 .2011نوفمرب

 .: النمو االقتصادي االسباين يهوي إىل الصفر وأزمة إسبانيا تطفو على السطح بأرقام خميفة2011الربع الثالث من ــ 
الربملانية ويرتأس : زعيم حزب الشعب اإلسباين ماريانو راخوي من ميني الوسط يفوز يف االنتخابات 2011نوفمرب  ــ 

 .حكومة ميينية خليفة حلكومة االشرتاكيني بقيادة زاباتريو
يف أول خطاب له بعد توليه مسؤولية إدارة البالد صارح راخوي اإلسبان بأزمته االقتصادية وطالبه بالعمل اجلماعي  ــ 

 والتعاون لتجاوزها.
 اإلمجايل خبالف  الوطين % من الناتج 8 : حكومة راخوي تكشف عن عجز اقتصادي بنسبة2011ديسمرب 30ــ 

 اليت كان قد أعلن عنها سلفه يف احلكومة االشرتاكية. %6نسبة 

 

: حكومة راخوي تعلن إجراءات تقشفية شديدة تتمثل يف خفض كبري يف اإلنفاق العام لتوفري ما يقارب 2011{اية  ــ
مليارات يورو من األثرياء، وشكوك أوروبية حول قدرة  6مليار يورو، ومعها إجراءات ضريبية لتوفري ما يقارب  12

إسبانيا على النفاذ جبلدها من األزمة املالية خاصة وأن خفض اإلنفاق يتطلب إجراءات أشد وأقوى من اليت أعلنها 
 .راخوي

سعر الفوائد على سندات اخلزانة اإلسبانية ملدة مخس سنوات أن نعلم زمة يف اسبانيا يكفي أن ولندرك عمق األ   
، وفيما كانت سندات اخلزانة باملئة0.86يف املائة، ويف اليوم ذاته استدانت فرنسا للفرتة ذا�ا بنسبة   6.459بلغت 

ة كانت يف املائ 2.03الفرنسية ملدة عشر سنوات تنخفض إىل أدىن مستوى تارخيي هلا منذ والدة اليورو أي إىل 
 سندات اخلزانة اإلسبانية للفرتة ذا�ا ترتفع إىل أعلى مستوى تارخيي على سندات بلٍد أورويب منذ والدة اليورو.

ألف 243، حنو 2011ة سباين فإن القطاع املصريف كان يستخدم حىت {ايووفقا ألرقام البنك املركزي اإل   
واخنفض عدد الوكاالت  عامال 855و ألف 270عندما بلغوا  2008أقل بكثري من عددهم سنة شخصا، أي 41و

رقام مؤشر على خطورة الوضع املصريف حيث تعترب هذه األ 843ألف و39إىل ، 662ألف و45االسبانية من 
 ).5للمزيد امللحق رقم(  1.االسباين

طلبت احلكومة اإلسبانية من أوروبا مساعدة لزيادة رأمسال عدد من مصارفها املتعثرة يف القروض وبسبب األزمة 
 والربتغال ،بعد اليونان، إيرلندا رابع دولة يف منطقة اليورو تطلب مساعدة دول اليورو تصبحأالعقارية، وبذلك 

  .اليورو ملواجهة األزمة اليت تضغط على سندات اخلزانة اإلسبانية و�ّدد منطقة
 
 

                                                           
 .2012، جويلية380املصارف العربية، العدد، جملة احتاد التجربة االسبانية واالستقرار العالميعدنان أمحد يوسف،  1
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  :قبرصـ 4

   )2011( سنة فيها اإلمجايل احمللي الناتج سجل نسمة 600 885 سكا-ا عدد يبلغ اليت الصغرية اجلزيرة هذه

    )2011( املايل والرصيد ،%7.7) 2011( بلغ البطالة معدل أما ،%0.5) 2011( منو مبعدل يورو مليار 17,9

 الرئيسيون عمالؤها يورو مليار 5,9 - عجزا) 2011( التجاري امليزان وسجل اإلمجايل، احمللي الناتج من 6.5% -

 أملانيا ،)%9.3( ايطاليا ،)%19( اليونان املوردون أم٪) 8.2( املتحدة اململكة ،٪)8.4( وأملانيا ،٪)22.1( اليونان

1)%8( وإسرائيل ،)%8.3( املتحدة اململكة  ،)8.9%(
.  

ال ا-ا بقيت يف الظل، كاحدى إرفت جزيرة قربص، بأ-ا قبلة سياحية دولية تتميز جبمال طبيعتها وشواطئها، عو    

موال من كل حدب وصوب، وباالخص ورويب، حيث تتدفق عليها األىل االحتاد األإاجلهات الضريبية قبل انضمامها 

 .من مجهوريات االحتاد السوفييت السابق وبلدان اوروبا الشرقية

 يف الصغرية الدولة هذه مساعدة للغاية السهل من أنه االعتقاد إىل واملكانة اجلغرافية واملالية األرقام هذه تدفع قد   

 حىت فقط يورو مليار 17 إىل حباجة قربص وأن السيما األوروبية، النقدية الوحدة إلنقاذ املالية أزمتها من اخلروج

 مليار 240 لدفع األوروبية االستعدادات إىل بالنظر صغريا مبلغا فعال املبلغ هذا ويعترب. املالية عافيتها استعادة ميكنها

 .املالية أزمتها من اليونان إخراج سبيل يف أكثر أو يورو

 تعادل يورو مليار 17 ألن لقربص، واحملرج السيئ الوضع يعكس الذي هو حتديدا اهلزيل املايل املبلغ هذا لكن    

 نسبة فإن القائمة، املالية االلتزامات أساس على قروضا قربص تلقي حال ويف. للبالد احمللي اإلمجايل الناتج قيمة تقريبا

 وتعترب. آخر أورويب بلد أي يف توجد ال نسبة وهي احمللي، اإلمجايل الناتج مع مقارنة املائة يف 180 إىل سرتتفع ديو-ا

 بني التام واالقتصادي املايل االرتباط بسبب قربص يف املتأزم الوضع إليها وصل ما أسباب أهم هي اليونانية األزمة

 .البلدين

    وهو مليارات 10 إىل تصل مالية مساعدات قربص منح خبصوص اتفاق إىل اليورو منطقة مالية وزراء وصلوت   

        بالشروط مليارا 17 إىل 16 بنحو اخلرباء يقدره والذى أزمتها من للخروج قربص حتتاجه الذى املبلغ من أقل

 .سابقا املذكورة

 ملرة ضريبة فرض حول له سابق ال قرار اختاذ األورويب االحتاد من ضغط وحتت قررت قربص سلطات وكانت      

 من أقل املصريف احلساب كان أن باملئة 6.75 بنسبة القربصية املصارف يف احلسابات وأصحاب املودعني على واحدة

 10 قيمته األزمة ملكافحة قرض على احلصول مقابل وذلك أكثر احلساب كان أن باملئة 9.9 وبنسبة يورو ألف مئة

 .دوالر مليارات

 قربص بنك يف يورو ألف مائة قيمتها تفوق اليت الودائع علي ضريبة فرض علي القربصية السلطات وافقت كما

 .%12.5إيل% 10من الشركات علي الضرائب وزيادة وخصخصة هيكلية اصالحات إجراء إيل باإلضافة

                                                           
1
 Jean-François HUMBERT, au nom de la commission des affaires européennes (1) sur Chypre et la crise de 

la zone euro, RAPPORT D’INFORMATION, (,SÉNAT, N° 173 , 29 novembre 2012,p6 . 

http://www.senat.fr/rap/r12-173/r12-173.html 
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 اجلزيرة إلنقاذ مالية خطة على قربص مع االتفاق خلفية على األورويب االحتاد على هجوما شنت روسيا لكن   

 سرقته سبق ملا مستمرة السرقة أن أرى"  حكوميني مسؤولني مع اجتماع خالل وزرائها رئيس قال حيث املتوسطية،

 إىل مشريا القربصية، البنوك يف األجانب باملودعني كبرية خسائر ستلحق األوروبية اخلطة أن مدفيدف واعترب". بالفعل

 تفوق عام كل وروسيا قربص بني تنتقل ضخمة مبالغ أن إىل اإلشارة وجتدر. روس املودعني هؤالء من كثريا أن

 هلم تتيح اتفاقية من لالستفادة الروس األموال رؤوس أصحاب يسعى حيث ، عدة مرات القربصي القومي الدخل

 خشية األوروبية الدول بعض بني الريبة تثري املبالغ هذه ولكن. قربص يف املنخفضة باملعدالت الضرائب سداد

 .1 الضرائب من التهرب أو مشروعة غري بطرق عليها احلصول مت أموال غسل يف املعقدة التحويالت استخدام

 :ايطاليا ــ 5

األسواق  تأثريها على ىاإليطالية ومد إيطاليا، ومجيعها متخوفة من املصري احملتوم للديون توجهت أنظار العامل إىل 

أثري أزمة ارتفاع الدين بالفعل، هناك عدة أسباب تثري وتزيد من حدة املخاوف من ت األوربية يف أسواق املال العاملية.

 2:يطايل، وهيالعام اإل

تريليون دوالر يف عام  2.1عامل، فقد بلغ الناتج احمللي اإلمجايل هلا ما يقرب من تعترب إيطاليا ثامن أكرب اقتصاد يف ال ــ

 ).5ـ ـ 2، كما هو موضح باجلدول (2010

 ديو~ا، سيؤدي إىل احلكومية، وأي إخالل منها بسداد تعد ايطاليا من أكرب األسواق يف العامل إصدارا للسندات ــ

 %. 12ارتفاع سعر فائدة الدين ألكثر من 

م، ومبا 2011 تريليون دوالر يف عام 2.2 ل قد يصعب اجتيازه، والذي وصل إىلاالرتفاع اهلائل حلجم الدين بشك ــ

 % من الناتج احمللي االمجايل120شكل ما نسبته 

 م.2011يف عام  

معللة ذلك بعدم قدرة  "A/A-1" إىل "+A+/A-1" ختفيض "ستاندرد أند بور" تصنيف إيطاليا مستوى واحد من ــ

 ايطاليا على خفض اإلنفاق العام وضبط أوضاعها املالية، خاصة يف ظل توقعات النمو غري املشجعة.

 ايطاليا تثري املخاوف من تتابع تداعيا�ا لباقي الدول األوروبية. متداد األزمة بتلك السرعة إىلأن ا ــ

 يف مستشريا يزال ال الذي الفساد أن الذي2012 السنوي تقريرها يف احلكومية غري الدولية الشفافية منظمة وصفت

 إطار ويف "لآلمال خميب" بأنه وايطاليا، اليونان خصوصا اليورو، منطقة يف باألزمة تأثرا األكثر البلدان ويطال العامل

 أصل من 94و 72 املرتبتني يف وايطاليا اليونان حلت العامل، يف الفساد مستوى سنويا تقيس اليت املنظمة تصنيف

 إىل) فساد نسبة أعلى أي( صفر من مرقم سلم وفق نقطة 36و 42 على فقط وحصلتا. الدراسة مشلتها دولة 176

 تساوت فيما ،)نقطة 41( تونس مستوى من قريب مستوى يف ايطاليا حلت وبذلك). فساد نسبة أدىن( 100

 .وجيبويت كولومبيا مستوى مع اليونان

                                                           
1  http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/ea56ab2b-015e-4294-8c4d-f6afecc5f6c6 تاريخ االطالع    25/03/2013   

 .21، مرجع سابق، صالعالمي رهن الديون األمريكية واألوربيةاالقتصاد الغرفة التجارية الصناعية الرياض،  2
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 )2011-2007(  الناتج احمللي اإلمجايل والدين العام واالستثمارات وميزان احلسابات اجلارية إليطاليا )5ـ  2جدول (

 2011 2010 2009 2008 2007 البيان

 2,246 2,055 2,117 2,307 2,119 الناتج المحلي االجمالي  (مليار دوالر)

 1,924 1,843 1,764 1,667 1,602 الدين العام (مليار يورو)

 121.1 119.0 116.1 106.3 103.6 الدين العام (نسبته من الناتج المحلي االجمالي )

ميزان الحسابات الجارية (نسبته من الناتج 
 المحلي االجمالي )

51.7 -67.7 -44.1 -67.6 -78.2 

إجمالي االستثمارات (نسبته من الناتج المحلي 
 االجمالي

21.9 21.2 18.9 20.2 19.9 

Source: The International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook Database, September 

2011. 

 :قل تأثرااأل ًاألوربية بقة الدول ــثانيا 

التأثر من االزمة حبسب املتانة االقتصادية ودرجات االلتزام مبعاير االنضباط وتفاوتت بقية دول منطقة اليورو يف 
 واالستقرار االوريب وميكن امجاهلا على النحو:

 : بلجيكا ــ 1
 العجز نسبة وتصل وإيطاليا، اليونان بعد دْين نسبة أعلى وهي القومي الدخل من % 110 إىل بلجيكا دْين وصل    

 العاملية املالية األسواق يف مسعتها على حافظ ما التأمني صناديق من اخلارجي الدين بتمويل احلكومة قامت %5 إىل

 نسبة وخفض مليار 11 لتوفري تقشف خطة اتباع بلجيكا من واملطلوب خارجية، قروض إىل تلجأ مل إkا حيث

 .أزمته سيتجاوز املصريف نظامها أن يف شك مثة يزال وال .القومي الدخل من%2.8 إىل العجز

 :ًفرنساً ـ ـ2
 الدين ويصل اليورو منطقة دول اقتصادات بني الثاين املركز حيتل اقتصادها أن يف اليورو ملنطقة فرنسا أمهية تكمن    

 2011 عام يف 7%إىل العجز نسبة وتصل القومي الدخل من %83 حوايل أي دوالر تريليون2.1إىل  لفرنسا العام

        إسبانيا بعد املالية املساعدة حلزمة املرشحني بني من وهي األوروبية، باألزمة الفرنسي االقتصاد تأثر وقد
 .ذلك لتفادي قاسية تقشف خطة الفرنسية احلكومة تبنت لذلك وإيطاليا،

 : ألمانياــ  4
 يساعد وهذا ومنظم عمالق اقتصاد وهو اليورو، منطقة دول اقتصادات بني األوىل املرتبة األملاين االقتصاد حيتل   

 أرباًحا حيقق ذاته حبد وهذا اليورو، منطقة دول إقراض وإعادة دولية مؤسسات من قروض على احلصول يف أملانيا

 فثلثا األوروبية، األسواق غزو عليها سهلت حيث األوروبية النقدية الوحدة من أملانيا استفادت وقد ألملانيا، طائلة

 االقتصادية األزمات عن منأىً  يف املصريف ونظامها الداخلية السوق إبقاء يف جنحت كما أوروبا، إىل يذهبان إنتاجها

  مليون 2.88 إىل يصل العمل عن العاطلني عدد أن أي %6,8  إىل أملانيا يف البطالة نسبة تصل. وتداعيا�ا
 لكي جًدا صغريٌ  ولكنه عمالقٌ  وإنه األملاين، الشعب أعباء محل على قادر أملانيا اقتصاد إن :القول وميكن شخص،
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 يًا، اقتصاد املتعثرة للدول املايل الدعم يف األساس الدور يلعب إنه حيث ،كاملة اليورو منطقة أعباء حتمل من يتمكن

 املالية؟ أزمتها ملواجهة يورو تريليون1.6 من أكثر إىل حباجة اليورو ومنطقة ذلك ميكن وكيف

             تسعة بلدان من االحتاد األورويب (بلغاريا، مجهورية وعلى الرغم من هذا الوضع املتشائم هناك      
الدمنارك، استونيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، رومانيا سلوفينيا، وسلوفاكيا) الدين العام أقل من  مالطا،النمسا،  التشيك،

 اليورو.منها أربع دول هي من نادي 20101يف عام  40%
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Jason Manolopoulos, op. cit, p149. 
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  نيالمبحث الثا 

 وربيةاأل اتقليمية والدولية والخالفجهود اإلنقاذ اإل

وهي البلدان الثالث ذات منحنيات الديون  اعادة هيكلة فورية لبعض الديون فيما يتعلق باليونان، وإيرلندا، والربتغال

 على التعامالت أخري، ضريبةوريب كمالذ املشرتك، تدخل البنك املركزي األ األشد من حيث عدم االستدامة، السند

    ...مجلة من اآلليات اليت عكف ويعكف املسؤولون يف أوربا على دراستها من قمة إىل ، خطط تقشفاليةامل

        أخرى، يف ظل خالفات كبرية بني دول منطقة اليورو وبريطانيا حتديدا من جهة ودول اليورو فيما بينهم من

 زمة وحتديد مالمح االحتاد النقدي مستقبال.من أجل اخلروج من األ جهة أخرى،

 :وربيةاألقليمية اإلنقاذ ول: محاوالت االالمطلب األ

   من معاهدة ماسرتخت على ما يلي "مينع على البنك املركزي األورويب 104نصت الفقرة األوىل من املادة    

والبنوك املركزية للدول األعضاء منح مساعدات ملؤسسات االحتاد واإلدارات املركزية والسلطات احمللية والشركات العامة 

واخلاصة للدول األعضاء". وهنالك نصوص أخرى مماثلة يف ميثاق االستقرار والنمو حترم بشكل قطعي أية مساعدة 

املطلوب هو قيام الدولة مبعاجلة مشكالrا املالية عن طريق مواردها لدولة أوروبية rدف إىل سد العجز املايل، ألن 

الذاتية، واالستثناء الوحيد على هذا املنع خيص املعونات النامجة عن الكوارث الطبيعية أو الظروف االستثنائية اخلارجة 

دة ماسرتخت تقدمي من معاه 103عن سيطرة الدولة، يف هذه احلالة فقط ميكن حسب الفقرة الثانية من املادة 

مساعدة مالية شريطة أن تقرر من قبل جملس االحتاد األورويب بناء على اقرتاح املفوضية األوروبية. وال أحد يشك يف 

.أن العجز املايل احلايل ال خيرج عن السيطرة ومن باب أوىل ليس كارثة طبيعية
1   

ازينها العامة من مساعدة الدول اليت تعاين عجز يف مو حوال ووفق هلذا املبد األوريب فال ميكن بأي حال من األ   

، مما حتم على القادة األوربيني البحث على احللول اليورو القائممؤسسات وريب أو خالل مؤسسات االحتاد األ

ق مؤسسات جديدة قد اهدات وخلواملخارج دون كسر املعاهدات واملواثيق، فبدأت القمم املتعاقبة وتغري املواثيق واملع

  وربية. خرج من أزمة الديون السيادية األتشكل امل

زمة دخلت منطقة اليورو يف اجتماعات ماراثونية مكثفة بني قمم لرؤساء الوزراء منذ اندالع األ: األوربية أوالـ القمم

هذه يوضح أهم  )6ـ  2(رقم اجلدول و  ستون لقاء يف أقل من عامنيوأخرى لوزراء املالية ووزراء اخلارجية، ناهزت 

  والنتائج املنبثقة عنها: القمم

 
 

 

 

 

                                                           
 .8، ص2012يناير  22، تقرير مركز اجلزيرة لدراسات، التقارب المالي في منطقة اليورو.. النص والتطبيقصباح نعوش،   1
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 زمة والنتائج املنبثقة عنهاوربية خالل األ) القمم األ6ـ  2اجلدول رقم(

 القمة لتاريخا املكان النتائج

وتقوم  ـ أول اتفاق أوريب على تقدمي املساعدات لليونان

اخلطة على أساس االتفاق على قروض ثنائية وفق شروط 

 مالية صارمة

مرة يكون صندوق النقد الدويل طرفا يف تقدمي ـ أول 

 املساعدات املالية لدولة من دول منطقة اليورو.

قمة القادة  25/03/2010 بروكسل

 وربنياأل

نطقة اليورو ولن تنسحب ر أن اليونان ستبقى يف ماـ قر 

 سواق.لتطمني األ

مليار يورو  8ـ عدم تسليم الدفعة الثانية لليونان املقدرة ب

نيتها احملدد من قبل عدم التزامها بتخفيض عجز ميزابسبب 

 وربيةالرتويكا األ

اجتماع وزراء  4/10/2011 بروكسل

مالية دول منطقة 

 اليورو

 

 من للقطاع اخلاص %50ـ خفض نسبة الديون اليونانية 

 ـ املصادقة على جزمة االنقاذ الثانية لليونان

يورو حتسبا للقلق ـ رفع حجم مظلة انقاذ اليورو إىل تريليون 

 الكبري الذي للقلق لدول اليورو االخرى مثل ايطاليا.

قمة القادة يف  26/10/2011 بروكسل

 وريباالحتاد األ

وريب واليت تضم فقرة مناقشة مراجعة معاهدة االحتاد األـ 

 ضرورة ضبط املوازنات احلكومية

من الدول الراغبة يف  7ـ موافقة دول منطقة اليورو و

 لليورو. االنضمام

 ـ رفض بريطاين قاطع للفكرة إال باستثناءات ختصها

ـ السويد ا{ر ومجهورية التشيك مل تعارض من حيث املبدأ 

 ولكن بعد العودة للربملان.

 .2012ـ تأجيل املوافقة إىل اجتماع مارس 

اجتماع القادة  9/12/2011و8 مرسيليا(فرنسا)

 وربنياأل

اليت مبوجبها تفرض ضريبة » ضريبة توبني«ـ مناقشة تطبيق 

يف املائة على تداوالت األسهم والسندات  0.1نسبتها 

 .يف املائة على املشتقات 0.01و

 قمة مركل زركوزي 09/01/2012 برلني
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ـ أملانيا وفرنسا تعتزمان التقدم للمفوضية األوروبية 

باقرتاحات لدفع عجلة النمو وزيادة نسبة التشغيل وما 

 .ى االبتكاريتعلق بذلك من القدرة عل

وريب اجلديد باستثناء ـ التوقيع الرمسي على امليثاق األ

 بريطانيا والتشيك

القادة  قمة 3/03/2012ـ2 كسلو بر 

 األوربيني

 مليار يورو ملساعدة اسبانيا. 120ـ املوافقة على منح 

 احلكومةـ ضخ القروض إىل اسبانيا مباشرة بدل متريرها عرب 

ـ عجز القادة عن اختاذ قرار بشأن رئاسة جمموعة اليورو 

وهي جلنة تتألف من وزراء مالية تكتل العملة األوروبية 

املوحدة بسبب اضطرار املستشارة األملانية أجنيال مريكل 

 .للمغادرة

القمة االوربية  2012يونيو 28 كسلو بر 

(لرؤساء ووزراء 

احلكومات 

 االوربية)

 اعداد الطالب.املصدر: من 

 ملعضلة الديون  زمة إال أrا مل تنجح يف اجياد حلول جذريةمن القمم اليت مل تتوقف طوال األ وعلى الرغم   

مدى الفردية  وبينت األوربيني السياسينية اهلوة واخلالف بني القاد لك زادتبلى على العكس من ذ، السيادية

اهلدف الرئيسي منها وهو وربية يف القمم األهذه ، كما مل تنجح ةمقيف كل واملصلحة الذاتية يف طبيعة احللول املقرتحة 

سواق املالية واملستثمرين من أن أوربا موحدة وقوية مبا يكفي لضمان استثمارا|م يف مجيع الدول األ و|دأت طمئنت

  سواء اجلنوبية أو الشمالية.

 :صندوق االستقرار األوربيـ ثانيا

      للحفاظ على االستقرار املايل يف *اإليكوفنييف إطار جملس  2010ماي 9ا مع القرارات املتخذة يف متشي  

مرفق االستقرار املايل كشركة ذات مسؤولية حمدودة حتقيقا هلذه الغاية، واتفقوا على  األوروبيونأوروبا، أنشأ الوزراء 

صندوق يف  لصندوق اإلنقاذ األورويب وعلى االتفاق اإلطاري بني منطقة اليورو والدول األعضاء يعقد التأسيسال

صندوق النقد  واهلدف من صندوق اإلنقاذ األورويب هو مجع األموال وتقدمي القروض بالتزامن مع .اإلنقاذ األورويب

.ماليةلدول اليورو اليت تواجه صعوبات غطية االحتياجات التمويلية الدويل لت
مؤقت  وصندوق اإلنقاذ األورويب هو 1

ليصبح صندوق اإلنقاذ الدائم. تستخدم موارده لتقدمي  2013يف عام  هملدة ثالث سنوات من املقرر أن يتم استبدال

 2املساعدة إىل احلكومات، متويل إعادة رمسلة البنوك، أو شراء سندات حكومية يف األسواق الثانوية

                                                           

 ا�لس االورويب للشؤون االقتصادية واملالية. االيكوفين:*
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/114977.pdf 
2
Rebecca M. Nelson , Paul Belkin ,Derek E. Mix Martin A. Weiss Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and 

Implications , Congressional Research Service, 31 May  2012,p5  
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   1:صالحيات جديدة لتقوية دوره أبرزها ومنحت للصندوق

  صعوبات مالية.ينتقدمي القروض إىل الدول األعضاء يف منطقة اليورو اليت تعاــ 

 .املتعثرة الدول، لشراء سندات التدخل يف أسواق السندات األولية والثانوية ــ

إقراض دولة بشكل احرتازي قبل أن حتدث فيها اضطرابات بسبب وضعها أي العمل على أساس برنامج وقائي ــ 

 املايل 

وترتبط كل املساعدة جمة رب عادة رمسلة املؤسسات املالية من خالل القروض للحكومات مبا يف ذلك يف البلدان غري املإ ــ

 .املالية للدول األعضاء لشروط مناسبة

مليار دوالر، تليها فرنسا مبا  211.046ميزانية الصندوق ضمانات بقيمة  لصاحل االتفاق وستقدم أملانيا مبوجب    

مليار دوالر كما جيب  92مليارات دوالر، مث إسبانيا بقرابة  139.268دوالر، فإيطاليا مببلغ  مليار 158.488يفوق 

ها حكومة مجهورية على باقي دول منطقة اليورو السبعة عشر اإلسهام بتوفري ضمانات مببالغ حمددة، أقلها ستدفع

  .)6( ملحق رقم. انظر مليون دوالر 704مالطا وتناهز 

سواق العاملية بفوائد قليلة وبضمانات دول اض أموال من األرت صندوق بقيامه بإقلية جديدة يف هذا الآواتبعت    

وقد استفادة كل من  . 2قليلةموال إىل الدول املتعثرة ولكن بأسعار فوائد ، مث القيام بإعادة اقراض هذه األمنطقة اليورو

وريب بالتعاون مع إطار صندوق االستقرار األمن املساعدات املالية يف  وقربص اواسباني االيونان والربتغال وايرلند

 )8 ــ 2(، )7ــ  2رقم( نياجلدولارجع صندوق النقد الدويل 
 

 )يورو باملليار(2011)القروض املمنوحة لليونان حىت ديسمرب 7ــ  2(رقم اجلدول

 المجموع صندوق النقد صندوق االستقرار التاريخ الدفعات

 20,0 5,5 14,5 2010ماي الدفعة األولى

 9,1 2,6 6,5 2010سبتوبر الدفعة الثانية

 2010ديسمرب  الدفعة الثالث

 2011جانفي

6,5 2,5 9,0 

 15,0 4,1 10,9 2011مارس الدفعة الرابعة

 11,9 3,2 8,7 2011جويلية الدفعة الخامسة

 8,0 2,2 5,8 2011ديسمرب الدفعة السادسة

 73,0 20,1 52,9 ــــــــــ المجموع

Source: Economic and Financial Affairs. 

 

 )يورو باملليار(ايرلندا والربتغال املمنوحة القروض)8 ــ 2(رقم اجلدول

                                                           
1 European Financial Stability Fund, Newsletter  ,  N°4 February 2012 

 .67، صمنري النجار، مرجع سابق أمحد 2
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مساهمة صندوق  تاريخ المساعدة الدول

 االستقرار

صندوق  مساهمة

 النقد الدولي

نسبة مساهمة  اجمالي المساعدة

 صندوق االستقرار

مليار يورو  47 2011ديسمرب  ايرلندا

 ر دوالر)املي 57(

مليار يورو 22,5

 ر دوالر)املي 28(

مليار يورو  67,5

 ر دوالر)املي 85(

69,62% 

مليار يورو  52 2012ماي  البرتغال

 ر دوالر)املي 65(

مليار يورو  26

 ر دوالر)املي 33(

مليار يورو  78

 ر دوالر)املي 98(

66 ,66% 

 )7املصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على امللحق رقم (

 لكل املالزم احلل كانت اقتصاديا تعاين اليت لدول النقدية ساعداتاملو  وكنالب وتأمني األموال ضخ سياسة إن     

 أزمة...املكسيك أزمة أسيا، شرق جنوب دول أزمة ،1829 أزمة( العاملي، االقتصاد منا عان اليت املالية زماتاأل

 مدى حول مطروح التساؤل يبقي ما وهذا وربية،األ زمةاأل مع خمتلف بشكل ولكن نفسه وهو ،)العقاري الرهن

 .النظام نفس ظل يف متجدد ملشكلة وسريعة حالية معاجلة أjا أم زماتاأل كرارلت نعاوم حلك ليةاآل هذه ىجدو 

 الجيدة:المالي ـ معاهدة االستقرار ثالثا

 رقابة على السياسة املالية للدولسلسلة من التدابري الرامية إىل تنسيق أفضل وزيادة ال اتفق زعماء أوروبا على  

التفاق املايل هو هلذا ا ةاألساسي ، النقطةعلى إنشاء ميثاق مالية جديدة2011يف ديسمرب فتم االتفاق  .عضاءأاال

       املوقعةأو فائض، وجيب أن تعدل دساتري الدول  امليزانيات احلكومية يف حالة توازن العمل على أن تكون

 1لتعكس هذه القاعدة

 والنقدي حمطة هامة يف النظام املايل 2012مارس  2و1شكلت قمة قادة دول االحتاد األورويب بربوكسل يومي     

شكلت كل اجلديدة و  دولة عضو على معاهدة االنضباط املايل 27دولة أوروبية من أصل  25وقع قادة  إذوريب، األ

األوروبية، جوزيه    من بريطانيا ومجهورية التشيك االستثناء برفضهما التوقيع على املعاهدة، وقال رئيس املفوضية 

من املعاهدة بعد  15اجلميع" وهو ما نص علية البند مانويل باروزو يف ختام القمة أن االتفاق "ال يزال مفتوحا أمام 

عندما يتم املصادقة عليه من 2013جانفي 1الفعلي يف  ومن املتوقع أن يدخل االتفاق حيز التنفيذ .موافقة األعضاء

 : ساسية التاليةعلى النقاط األ ونص االتفاق. املوقعة عليه 25لـ دولة من أصل الدول ا 12قبل برملانات 

        لديون السيادية جتاوزها وفرض عقوبة على الدوللحبد أعلى ال جيوز  االلتزاميف  االتفاق يكمن جوهر ـــ

وفرضت على دول اليورو ادراج  "القاعدة الذهبية" ـاملعاهدة اجلديدة تضمنت قاعدة مالية جديدة تعرف بف، املخالفة

 من امجايل  %0.5ال يتخطى  يز بنيوي سنو جبتسجيل عيسمح عمليا حيث املختلفة،  هاهذه القاعدة يف دساتري 

 

مجايل من امجايل الناتج احمللي اإل %0.35ملانية تسمح بعجز بنيوي أقصاه لي، علما أن القاعدة الذهبية األالناتج احمل

2016اعتبارا من سنة 
2. 

                                                           
1 Rebecca M. Nelson Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications, op. cit ,p .6  

 .56، ص 2012فيفري، 99، جملة احتاد املصارف الكويت، العدد اجتماع القمة االوربية في مرسيليا: قضيا كبرة ونتائج متواضعةعدنان عباس علي،   2
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يتعني على األطراف املتعاقدة اإلبالغ املسبق عن إصدارها الدين العام أنه للمعاهدة  السادسةاملادة كما نصت  ـــ

 .بغية زيادة التنسيق األوريب األوروبية Cلس االحتاد األورويب واملفوضية

الدول اليت تتخطى سقف الديون املسموح به ستفرض عليها عقوبات أكثر فورية وتلقائية وستكون هذه العقوبات  ـــ

م حتدد نسبتها بعد، ومع أن أسلوب العقوبات ليس باجلديد، إال أن و ل غالبيةالسارية املفعول ما مل تعرتض عليها 

. وستمنح وبات مبجرد اعرتاض غالبية بسيطة عليه املالحظ أن األسلوب السائد حىت اآلن يسمح بوقف فرض العق

ذا كانت الدول املختلفة قد نفذت شروط قاعدة التوازن املايل املتفق إوربية صالحية التحقيق فيما حمكمة العدل األ

 .1عليها يف املعاهدة املالية اجلديدة

املائة ب 1.0يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل أن يصل العجز اهليكلي إىل  60حيق للحكومات اليت تقل ديوfا عن  ـــ

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، فسيتعني عليها تقليصها 60ديوfا نسبة  جتاوزتأما الدول اليت  من الناتج احمللي.

 .يف املائة سنويا 0.5إىل 

لى املدى القصري أو عن خطط التقشف، ولكن يف ظل الظروف ـ يسمح لتلك الدول باالحنراف عن هذه األهداف ع

تفسريها فال ميكن بأي حال من  االستثنائية فقط، مثل حدوث "تراجع اقتصادي شديد" وهي النقطة اليت يصعب

سباب من وجهة نظر أصحا�ا األحوال القول أن الدولة هي اليت كانت السبب يف تراجع وضعف اقتصادها، فكل األ

الرهن العقاري وليس  زمةة كانت نتاج الظروف االقتصادية ألوربية عن نطاق التحكم. فاملديونية األرجقاهرة وخا

 وربية. احلكومات األ

 ألن عليها، املوقعة لدول االقتصادية الواقع على البنود هذه وتأثري قوة مدى فيما الفيصل وحده هو التنفيذ ويتقى   

 تطبق ومل وفرنسا املانيا فيها مبا الدول جل تقريبا حيرتمها مل واليت ماسرتخت، معاهدة مع طيبة صورة يعطي ال التاريخ

    وكامل منزهة صورة نعطي أن ميكن فال. خرىاأل البقية على ذلك سحب ما عليها، املنصوص العقوبات عليها

 .واملعاهدات باللوائح والتقيد االلتزام يف النموذج تعترب جعلها ما كل رغم وربيةاأل التجربة على

  :ـ خطط التقشف رابعا

تتمثل سياسات التقشف املايل يف ضرورة خفض مستويات اإلنفاق احلكومي ورفع إيرادات الضرائب �دف السيطرة 

        .الناتج احمللي اإلمجايل إىلعلى العجز املايل أو احلد من تصاعد معدالته 

الناحية النظرية للسيطرة على النمو يف الدين العام ووضع املالية العامة للدول قد تبدو سياسات التقشف جذابة من    

حنو السيطرة، غري أن املشكلة هي أن تلك السياسات ستكون مكلفة جدا للدول املدينة، ألfا ستخفض مستويات 

، كما أن خفض الضريبة الطلب الكلي، على سبيل املثال فإن رفع معدالت الضريبة سيخفض مستويات الدخل بعد

مستويات اإلنفاق احلكومي سيقلل اإلنفاق الكلي، وكالمها يؤديان إىل خفض معدالت النمو ومن مث رفع معدالت 

البطالة. كذلك ارتفعت درجة عدم االستقرار السياسي يف الكثري من الدول املدينة نتيجة لسياسات التقشف، 

اعرتاضا على عمليات اخلفض املتزايد يف اإلنفاق احلكومي اليت تؤثر فاآلالف من الناس تنزل الشوارع يف الدول املدينة 

 .بصورة سلبية يف خدمات التعليم والصحة وغريها من اخلدمات العامة

                                                           
 .57ـ56نفس املرجع، ص ص   1
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 تتضمن اليت واحلي لتقشف وأبعاده يف كل ا.االت النموذج الواضح لليونانشروط خطط االنقاذ وشكلت     

1التالية السياسات
: 

من امجايل الناتج احمللي على مدار ثالث  %11يعادل  اضبط أوضاع املالية العامة مب السياسة المالية العامة: ــ

سنة  %13.6مقارنة بعجز قدره  2014حبلول عام  %3سنوات، @دف الوصول بعجز احلكومة العامة إىل أقل من 

2009.  

. وسيتم 2013احمللي حىت من إمجايل الناتج  %5,25نفاق وفرات قدرها سوف حتقق تدابري اإل :نفاق العاماإل ــ

املعتاد صرفها للقوى العاملة مبناسبة  ةالعالو لغاء إجور ومعاشات التقاعد وجتميدها ملدة ثالثة سنوات. مع ختفيض األ

 جور. األىنضون أداعمال الذين يتقعيد الفصح وفصل الصيف، ومحاية الأعياد امليالد و 

 من امجايل الناتج  %4 إىل زيادةمن املنتظر أن تؤدي التدابري املتخذة على جانب االيرادات  :ايرادات الحكومة ــ

والكحول  الكمالية، والتبغ ريق زيادة الضريبة على القيمة املضافة، والضرائب على السلعط. عن 2013حىت سنة 

 باإلضافة إىل سلع أخرى.

وحتسني  عمق العمل وسياسات الدوادارة العامة وتدعيم أسة على حتديث اإلمو كستعمل احل :السياسات الهيكلية ــ

 .مناخ االستثمار وخصخصة املؤسسات العامة

 نفاق العسكري خالل الفرتة املستهدفة.تتوخى اخلطة خفضا ملحوظا يف اإل :نفاق العسكرياإلــ 

 هناك اقرتاح بإصالح شامل لنظام التعاقد يشمل ختفيض خمصصات التقاعد املبكر. صالح النظام التقاعديإ ــ

سيتم تقليص برامج املستحقات احلكومية حيث ختفض بعض مزايا الضمان االجتماعي مع  برامج المستحقات ــ

 احلفاض على ما يقدم منها إىل أفقر الشرائح السكانية.

 الدويل النقد صندوق عام مدير -سرتاوس دومينيك األورويب والسيد حتاداال مفوض رمي أويل أكدويف هذا ا�ال    

 يواجه الذي املوقف خلطورة ونظرا اليوناين، الشعب جانب من كبرية تضحية يتطلب الربنامج أن ندرك " -سابق 

 جهدا يتطلب فاألمر، وضحاها عشية بني االقتصاد دفة حتويل يف ينجح أن الربنامج من نتوقع أن ميكن ال البالد

 2".التنافسية لقدر�ا حافزة دفعة وإعطاء اليونان ديون لتخفيض سنوات عدة مدار على متواصال

للمعاش  أما ايرلندا اختذت بالفعل خطوات جريئة مبا يف ذلك توسيع القاعدة الضريبية، ورفع سن احلد األدىن     

من الناتج احمللي  باملئة 2.5وخفض االنفاق العام بنسبة احلد من استحقاقات الرعاية االجتماعية، وختفيض األجور، و 

 2014.3يف املئة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  3وتقليل العجز يف أقل من  2010اإلمجايل يف عام 

حماولة إلعادة كسب  يف احلكومات يف إيطاليا وإسبانيا أيضا تدابري التقشف وإصالحات بعيدة املدى اختذتكما    

، وتسعى 2011اليت عملت على تعديل ميزانية متوازنة يف عام  احلكومة االسبانيةف .السوق وبناء القدرة التنافسيةثقة 

                                                           
 .2010مايو 2، مليار يورو110أوربا والصندوق يتفقان مع اليونان على خطة تمويلية بقيمة نشرة صندوق النقد الدويل،    1
 صندوق عام مدير كان-ستراوس دومينيك األوروبي والسيد االتحاد مفوض ريم أولي السيد عن صادر اليونان عن مشترك بياناخلارجيةـ،  العالقات إدارة الدويل ـ النقد صندوق  2

 .177 رقم صحفي ، بيان٢٠١٠ أيار\مايو ٢األمريكية املتحدة ، الوالياتالدولي النقد
3 URI DADUSH AND CONTRIBUTORS  , op. cit, p48 



 أزمة الديون السيادية األوربية تحليل                                                                       الثانيالفصل 

 

99 

 

، اقرتحت سلسلة من 2013من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول عام %3العجز يف امليزانية أقل من  خفيضلت
.األجور احلقيقيةيف  اإلصالحات يف سوق العمل اليت من شأEا أن تؤدي إىل اخنفاض

1   
      د أجاز الربملان اإليطايل حزمة من إجراءات التقشف من شأEا أن توفر على الدولة ما يربو علىقأما ايطاليا ف

مليار دوالر) cدف إىل تفادي أزمة مالية واسعة النطاق، ومحاية ثالث أكرب اقتصاد يف منطقة  68مليار يورو ( 48
التقشف مزجيا  اليونانية إليها وإEاء العجز بامليزانية بنهاية العام. وتتضمن خطة اليورو من انتقال أزمة الديون السيادية

، وإصالح نظام التقاعد لرفع السن للنساء، وتثبيت خفض اإلنفاق العام من خفض اإلنفاق وزيادة الضرائب وتشمل
    األجور للعاملني باحلكومة، وختفيف الشروط املنظمة لسوق عمل املهنيني. ومتتد اخلطة على أربع سنوات 

      يف ختام العام اجلاري، وإEاء العجز تقريبا %3.9وفق احلكومة إىل تقليص عجز امليزانية إىل مستوى  وترمي
 2014.2بنهاية 

 احلكومات تتبعها اليت التقشف سياسات يف 2008عام االقتصاد يف نوبل جائرة على احلائز كروغمان يرى بول    

 إىل انتقاداته يف كروغمان ويستند .مسدود طريق إىل يؤدي حقيقياً  مأزقاً  اليورو، منطقة حكومات خصوصاً  الغربية،

 تراجع يعكس الذي األمر وهو .عملهم فرص الناس من املاليني وحرمان انكماش إىل يقود األزمة، عز يف التقشف أن
 األساسي املصدر تشكل اليت الضريبية اإليرادات تراجع ذلك، إليه سيؤدي ما مجلة ومن .وانكماشه االقتصاد

 وخدمة احلكومية القروض وطأة من واحلد استقرارها هدف حتقيق يف الفشل ذلك سيعنيه ومما .احلكومية للموازنات

 3.اليت فوائدها
سواء كان ذلك يف هيئة خفض لإلنفاق -ففي األمد القصري إىل املتوسط، ينتهي خفض العجز والديون احلكومية    

إىل اخنفاض الناتج والعمالة، ويدرك املستثمرون املخضرمون، مثلهم كمثل الناخبني  -احلكومي أو زيادة اإليرادات 
ن يف واقع األمر على تضخيم العجز واإلضافة إىل الدين يف احملبطني، أن اخنفاض النمو وارتفاع معدالت البطالة يعمال

االخنفاض، يف البلدان اليت  األمد القريب. هلذا السبب وبعد أكثر من عامني تتجه أسعار الفائدة حنو االرتفاع وليس
 .سحقتها تدابري التقشف املرهقة

        دول اليت تطبق مثل هذه نتهاج سياسات تقشفية وتراجع معدالت النمو ال يقتصر أثره على الا    
السياسات، إمنا ينتقل أثره إىل الدول األخرى من خالل قنوات التجارة. فأخذا يف االعتبار ارتفاع مستويات التجارة 
البينية بني الدول األوروبية وارتفاع نسبة القطاع اخلارجي إىل الناتج احمللي، بل اعتماد النمو يف جانب كبري منه يف 

ن احلاالت على الصادرات، فإن السياسات التقشفية تعقد من املشكلة األوروبية وتؤدي إىل انتقاهلا من الكثري م
الدول املدينة إىل الدول األخرى ذات األوضاع املالية األفضل نسبيا. ذلك أن قيام جمموعة ما من الدول باتباع 

  معدالت النمو يف الدول املصدرة.سياسات تقشفية يؤثر سلبا على صادرات الدول األخرى إليها ومن مث

                                                           
1 Rebecca M. Nelson,The Eurozone Crisis: Overview and Issues for Congress. op. cit, ,p5 

2 http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/00533e18-3ff0-46dd-b42c-6a90e4668b20 االطالع تاريخ 31/10/2012    

 .89ـ88، ص 2012جويلية ،جملة احتاد املصارف العربية وأميركا؟، اليورو منطقة في التقشف سياسات أفلست ، هلحممد إبراهيم  3
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 فرنسا مثل دول يف الوقائع إىل املرء ينظر أن يكفي صحتها، مدى وتقومي املواقف اختالف عن النظر بغض   

 الرئيس خلط معارضاً  رئيساً  مثالً  الفرنسيون، اختار .التقشف لسياسات انتقاداته يف كروغمان يتفهم كي واليونان

            اسم املشرتكة سياستهما على أطِلق اللذين مركل أجنيال األملانية املستشارة وحليفته ساركوزي نيكوال السابق
 دائرة من التقليدية السياسية القوى أخرجت جديدة سياسية خبريطة فجاءت اليونانية االنتخابات أما ". مركوزي "

.حكومة تشكل على القدرة
1
كانوا  ،نيويورك وفرانكفورت ومدريد ولندنو  خرج عشرات اآلالف إىل شوارع بروكسلو   

الناس إىل املعدة غاضبني على أن البنوك حصلت على إنقاذها يف حني كان ارتفاع الضرائب والبطالة متوسط 
يف أثينا حتولت االحتجاجات املناهضة للتقشف عنيفة عدة مرات على مدار السنوات و  ختفيضات أكثر وأكثر،

 الثالث املاضية.
 يف جاء كما الديين التطرف يشبه شكل يف التقشف سياسة على اإلصرار كروغمان يستغرب ذلك ضوء وعلى  

 السياسات وجهة حتديد يف اجلدد الكالسيكيني أو احملافظني نفوذ وقف إىل فيه دعا الذي " الكساد "أوقفوا كتابه
 على املايل القطاع نفوذ توسيع بسبب األزمة مسؤولية السياسات هذه حممالً  عقود، ثالثة منذ والقائم االقتصادية

 وصفات اعتماد الكاتب يقرتح ذلك ضوء وعلى .القطاعات بني الفرص تكافؤ ضمان يف احلكومات مهمة حساب

.املتفاقمة األزمة ملواجهة الكينزية النظرية
2 

 وملدة  فشعورها األزمة، من جزء حتمل القشف سياسات من حليا يناتع اليت الدول شعوب على أنه التنويه وجيب   
 وخدمات منخفض، تقاعد وسن كاملة، صحية رعاية ويف جور،األ رفع فصورة الوافدة األموال بنعيم طويلة زمنية

 وقد أخرى أو دول حساب على كان الذي الدنيوي النعيم هلذا موازي مقابل دون... ضخمة، عامة اداريةو  تعليمية
 .احملال من شيئا يكون قد واضح مسار دون احلال فدوام اسرتداده، وقت حان

 خامسا: المقترحات قيد الدراسة

ميكن للقطاع املايل الذي يشمل على بنوك وشركات  ):TTF(ضريبة تبين ضريبة على المعامالت الماليةالـ 1
 استثمارية وصناديق معاشات تقاعدية وشركات تأمني أن يتيح مزايا كبرية للمجتمع إذا كان عميقا ويعمل بشكل

فراد أن ملال االزم االستثمار ويستطيع األجيد. فوجوده يعين أن الشركات تستطيع احلصول بشكل أيسر على رأس ا
حيسنوا مبرور الوقت متهيد انفاقهم واالدخار يف أوقات الرخاء استعداد ألوقات الشدة والتقاعد. وميكن للقطاع املايل 

على  أصحاب االدخارات الزائدة بأصحاب االدخارات اليت تقصرجل بربط و طويل األإذ كان قويا أن يزيد النم
 .3االزم

         تبني أنبل وأثناء نظام برينت ودز، أدرك ق للوضع النقدي العاملي املأزوم ـ جيمس توبينـ  بعد حتليله       
ل القائم حول النظام ليست يف نظام سعر الصرف سواء أكان ثابا أو معوما، فاجلداملشكلة األساسية ـ حسب رأيه ـ 

 .4غالبا ما يبتعد عن املشكلة اهلامة وهو االنتقاالت الكبرية لرأس املال اخلاص بني الدول أو بتعبري أدق بني العمالت
                                                           

  89حممد، مرجع سابق، ص  إبراهيم 1
 .89نفس املرجع. ص  2
 .44، ص2012، سبتمرب 3، رقم49، جملة التنمية والتمويل العددفرض ضرائب على التمويلجيف غولتيب وغريغوريو اميبافيدو وآناايفانوفا،   3
 .15، ص 2010، دار الفكر اجلامعي، مصر، اصالح النظام النقدي الدولي ضريبة توبينعبد احلكيم مصطفى الشرقاوي،   4
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فرض ضريبة موحدة على الصعيد الدويل على مجيع التحويالت ب "فيه  نادومن هنا وضع اقرتاحه الشهري والذي        
خاصة ردعا لرحالت املالية القصرية األجل  %1ضريبة بـ  ،أخرى، مبا يتناسب مع حجم الصفقةالنقدية من عملة إىل 

جائزة نوبل يف االقتصاد، الذي دعا إىل ''إلقاء بعض على االقتصادي احلائز  ".ذهابا وإيابا من عملة إىل عملة أخرى
.''الرمال على عجالت التمويل العاملي

به الشهري يف كتا 1936على أساس االقرتاح الذي قدمه كينز عام فكرته تقوم  1
وراق على مجيع التعامالت يف بورصة األ رية العامة يف العمل والنقود والفائدة، حيث اقرتح كينز فرض ضريبة صغريةالنظ

2املالية للقضاء على ظاهرة عدم االستقرار يف أسواق املال احمللية
. 

ن اهلدف من ضريبة توبني يكمن يف قدرhا على تثبيط املضاربة قصرية األجل من دون إحداث أثر سليب إ      
يف املائة  0.25ملموس يف القرارات االستثمارية الدولية الطويلة األجل ولنتخيل هنا، على سبيل املثال، ضريبة قدرها 

مثل هذه الضريبة من شأsا أن تقضي يف التو واحلال على تفرض على مجيع املعامالت املالية اليت تتم عرب احلدود. إن 
صفقات اليوم الواحد اليت تتم سعيًا إىل حتقيق هوامش ربح أقل كثريًا من هذه النسبة، فضًال عن الصفقات األطول 

دة مزايا ولضريبة توبن على املعامالت املالية ع .أجًال واملصممة الستغالل الفوارق الطفيفة يف األسعار بني األسواق
:أمهها

3
  

أsا تؤدي إىل ختفيض رحبية عمليات املضاربة يف البورصات بصورة واضحة، إذ إنه على الرغم من اخنفاض معدل  ــ
هذه الضريبة، إال أن ارتفاع معدل تكرار عمليات املضاربة يف البورصة سيضمن ارتفاع معدل الضريبة على هذه 

 .األرباح بصورة واضحة

أsا تؤدي إىل خفض تقلبات مؤشرات البورصات، نتيجة خفض عمليات املضاربات يف األصول املالية يف األجل  ــ
  .القصري

 أsا جتعل اجتاهات البورصة تعكس الصورة االقتصادية احلقيقية للشركات املدرجة وأوضاع الرحبية وجودة األصول �ا ــ
   يساعد على مواجهة عجز امليزانيات العامة للدول، من خالل زيادةن هذه الضريبة تتسم بغزارة احلصيلة ما إ ــ

  .إيرادات الدولة

   أsا تعطي السلطات النقدية استقاللية أكرب يف حتديد معدالت الفائدة وفقا للمستهدفات اليت يراها البنك ــ
  .املركزي، وليس وفقا لضغوط املضاربة

ن السيطرة بصورة أكرب على األزمات املالية نظرا للسيطرة املفرتضة على أsا متكن صانع السياسة االقتصادية م ــ
تدفقات رؤوس األموال مع فرض الضريبة، حيث ستؤدي الضريبة إىل احلد من التدفقات احلادة لرؤوس األموال بني 

 .البورصات املختلفة
 .واق املاليةإجبار املؤسسات املالية على املشاركة يف حتمل أعباء عمليات إنقاذ األس ــ

                                                           
1 JAMES TOBIN  , A Proposal for International Monetary Reform, This paper is Prof. Tobin’s presidential address at the 1978 

conference of the Eastern Economic Association, Wash. D.C.  30/09/2012  

http://college.holycross.edu/RePEc/eej/Archive/Volume4/V4N3_4P153_159.pdf 
 .27ـ26عبد احلكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص ص   2
   30/09/2012تاريخ االطالع  ،السعودية االلكرتونية، االقتصادية جملة ؟،هل يجب فرض ضريبة على المعامالت في البورصةحممد إبراهيم السقا،   3

http://www.aleqt.com/2012/02/07/article_624027.html?related 
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 :وتتمثل من تطبيقها أمرا صعبا لكما لضريبة املعامالت املالية مزايا كذلك هلا عيوب قد جتع   

املشكلة احلقيقية اليت تواجه الضريبة هي حتقيق تعاون دويل بني السلطات الضريبية، فلو رفضت دولة أن تفرض  ــ

   الضريبة سيكون هناك دافع قوي للبنوك لنقل غرف تعامالQا هناك لتهرب من الضريبة، وهكذا تصبح املراكز 

  .1البعيدة، ومناطق األوفشر هي الرابح الوحيد

ادي الذي يكفل كفاءة رى أن ضريبة توبني ال تستطيع أن متيز على أساس مؤسس، بني االجتار العهناك من ي ــ

سواق املالية وبني االجتار املشكوك الذي يثري عدم االستقرار والذي جيب أن يكون اهلدف الوحيد واستقرار األ

 . 2للضريبة

جنيب، مما جيعل التهرب الضرييب أمر النقد األ أسواقإن االدوات املالية املشتقة تطورت بشكل كبري وباخلصوص يف  ــ

أكثر تكاثرا وبالتحديد يف التكنولوجيات احلديثة وهيب االساس يف التعامالت املالية وبالتايل من الصعب حتصيل هذا 

 النوع من الضريبة بالشكل املرغوب.

            ما يقرب من أن تبلغ من املمكن إليرادات الضريبية كانعلى الصعيد العاملي تشري التقديرات إىل أن ا    

بعض فقط، و  األسهم والسندات على املعامالت %0.1يف حالة فرض ضريبة  2006مليار يورو يف عام  60

3ما اضيفت إىل ذلك املشتقات املالية الدراسات تصل إىل عشرة أضعاف األرقام أكرب إذا
. 

أما أوربيا فقد قام العديد من الدول باستحداث ضرائب على القطاع املايل بعد وقوع االزم مباشرة. ويوجد لدى     

وىل زيادة االيراد. وتبلغ قيق االستقرار املايل غايتها األحنو اثىن عشر بلد تقريبا ضرائب مماثلة لضريبة املسامهة يف حت

 %0.2وبوجه عام تبلغ قدرة هذه الضرائب على زيادة االيراد حنو معدالت هذه الضرائب مستويات منخفضة نسبيا 

لتكاليف  سنة لتوليد موارد معادلة إىل 25إىل 10من امجايل الناتج احمللي يف املتوسط، مبا يشري إىل أ}ا تستغرق من 

 ).11ـ  2( وربية) الشكل رقم(األزمة األاألخرية املباشرة الناشئة عن األزمة 

عضاء السبعة ية يف دوهلا األوربية فرض ضريبة منسقة على املعامالت املالاقرتحت املفوضية األ 2011سبتمرب  ويف 

لية العامة ، املساعدة على خفض عجز املا2014والعشرين، ويتوقع أن تكفل الضريبة املقرتحة املقرر سريا}ا يف عام 

 4وتراكم الدين احلكومي.

سهم عامالت اليت تتضمن بيع وشراء األباختالف أنواع املعامالت. ففي امل وحسب املقرتح ختتلف املعدالت الضريبة

ساس واحد على املئة من النقطة املئوية) بينما (تعادل نقطة األ نقاط أساس 10والسندات مثال يكون معدل الضريبة 

تفرض على املعامالت اليت تتضمن عقودا اشتقاقية نقطة أساس واحدة. إال أن املعدالت الضريبة الفعلية تتضاعف يف 

 واقع االمر نضرا على أنه سيتعني عل كل من طريف املعاملة دفع الضريبة. 

                                                           
 102عبد احلكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص  1
 .67نفس املرجع، ص   2

3 COMMISSION EUROPÉENNE , La taxation du secteur financier, Bruxelles, le 7.10.2010 ,COM(2010) 549 final. p5. 

http://www.abbl.lu/fr/dossiers/affaires-juridiques-fiscalit%C3%A9/taxe-tobin#.UGh-QK6a_L8 
 .47ـ46وغريغوريو اميبافيدو وآناايفانوفا، مرجع سابق، ص ص جيف غولتيب  4
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وريب بصورة ومل تؤيده معظم بلدان االحتاد األاملعامالت بتأييد عاملي كبري  و مل حيض االقرتاح املتعلق باستخدام ضريبة

صرحية. وأعربت أربع بلدان من بلدان االحتاد االوريب عن خماوف كبرية بينما أعربت تسعة بلدان عن تؤيدها. وقامت 

على  %0.2دهلا وبلغت مع 2012ول من أوت ق هذه الضريبة بصورة مؤقتة يف األفرنسا من جانب واحد بتطبي

ويف حالة  سهم املقيدة يف البورصة الفرنسية، دون االعتبار ملا إذا كانت املعاملة تنفذ داخل فرنسا أو خارجها.األ

على العمليات املتاجرة مرتفعة  %0.01نشطة املنفذة يف فرنسا فقظ ستفرض أيضا ضريبة للمعامالت املالية مبعدل األ

 .  1على السندات السيادية االحتاد االوريب اليت ال تتم حيازhا ألغراض التحوط التوتر ومبادالت خماطر االئتمان

 االيرادات املتوقعة من جراء الضرائب من القطاع املايل) 11ـ  2( رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 سبتمرب، 3، رقم49، جملة التنمية والتمويل العددفرض ضرائب على التمويلاملصدر: جيف غولتيب وغريغوريو اميبافيدو وآناايفانوفا، 

 .46، ص2012

احلديث يف األوساط االقتصادية واملالية العاملية، بشأن ما يعرف مبقرتح  ىتنام وربية المشتركة:السندات األ ــ 2

السندات األوروبية املشرتكة"، فقد أثار هذا املقرتح واحدة من كربي موجات اجلدل املايل والسياسي وذلك بعد أن "

 دواء ناجعا" لعلة املديونية السيادية األوروبية."صوره البعض ـ سياسيون وخرباء ـ بوصفه 

لسندات األوروبية املوحدة" أو هذه السندات اسم "السندات األوروبية املشرتكة" أو "ا وهناك من يطلق على

سندات االستقرار املايل األورويب"، وهي يف األساس عبارة عن سندات حكومية ""السندات األوروبية" فقط أو 

 .سيادية مقومة باليورو تقوم بإصدارها الدول السبع عشرة األعضاء يف منطقة اليورو

ن الدول يف منطقة اليورو تتكافل وتتضامن فيما بينها من خالل سندات اخلزانة األوروبية املشرتكة تعين أمبعىن أدق    

طرح سندات أوروبية مشرتكة باسم دول منطقة اليورو بفائدة موحدة أو واحدة تعكس الوضع الصحي القتصادات 

 17 منطقة اليورو بكاملها، وإذا ما رأت سندات اخلزانة النور يوما ما، فإن كل دولة من دول االحتاد األورويب الـ

، مع األخذ 17الـ   الداخلة يف فضاء اليورو، تكون قادرة على االستدانة بفوائد تعادل املعدل الوسطي لفوائد الدول

                                                           
 .47نفس املرجع، ص   1
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يف املائة من الناتج  5يف االعتبار احلجم االقتصادي لكل دولة. أي أن دولة صغرية ال يشكل اقتصادها سوى 

1الداخلي اخلام لدول منطقة اليورو ال ميكن أن تستدين أو تطرح سندات خزانة أوروبية تفوق هذه النسبة
. 

  ستفيد أكثر من غريها. والدولوإذا كانت كل الدول يف منطقة اليورو تستفيد منه ألنه يوفر االستقرار فإن دوال ت

                اب الدول ذات االقتصادات املتينةألكثر استفادة على حساألوضاع االقتصادية الصعبة هي ا ذات

يف املائة، بينما تستدين أملانيا للفرتة ذاUا  6والصحية، فإسبانيا اليوم تستدين ملدة عشر سنوات بفوائد تزيد على 

الفوائد على سندات اخلزانة يف املائة، وهكذا فإن  2.34يف املائة، وفرنسا بفوائد بنحو  1.34بفوائد أقل بكثري 

األملانية ستصبح أعلى عندما تصدر أملانيا سندات خزانة أوروبية لتحصل على قروض من األسواق، وستتمكن إسبانيا 

 .من االستدانة بفوائد أقل

البالغ  ، اقرتحت املفوضية األوروبية قيام الدول األعضاء يف نادي اليورو 2011يف احلادي والعشرين من نوفمرب       

عددها سبع عشرة دولة، بإصدار سندات مشرتكة بوصف هذا األمر حال فعاال ألزمة الديون السيادية اليت تعصف 

باملشروع النقدي القومي األورويب، ويف الثالث والعشرين من نوفمرب عرضت هذه املفوضية ما مسي بـ"الورقة اخلضراء" 

باليورو، جيري تقاسم   االقتصادية واملالية إلصدار سندات سيادية أوروبية مشرتكة ومقومة ىفيها تقييم اجلدو  ىجر 

خريات  طرح ثالثة مقاربات أو اخلضراء رقة عائداUا وتكاليف إصدارها بني الدول املشاركة فيها، وقد مت يف هذه الو 

 .2لعملية اصدار هذه السندات املشرتكة

ضاء يف منطقة اليورو بإحالل السندات السيادية املشرتكة اجلديدة حمل كل سنداUا قيام الدول السبع عشرة األع ــ

اعيات إجيابية الوطنية احلالية، مع التزام كل الدول بضماvا، وتعتقد املفوضية األوروبية أن هذا األمر ستكون له تد

 .استقرار وتكامل املنطقة للغاية بالنسبة إىل

السندات الوطنية الراهنة، لكن املفوضية مل حتدد  ىاخليار الثاين يف طرح هذه السندات اجلديدة مع اإلبقاء عل يتمثل ــ

 أو السندات اجلديدة املقرتحة. نسبا بعينها يف هذا اخلصوص، سواء للسندات التقليدية،

 .ضماvا ضامنا مشرتكاـ قيام الدول األعضاء يف منطقة اليورو بطرح سندات مشرتكة مع عدم االلتزام ب 

 األوروبية القمة يف عليها تفاقاال ومتّ  أورويب، مصريف حتادا إنشاء فكرة برزت نشاء اتحاد مصرفي أوربي مشترك:إـ 3

 اليت الفائدة معدالت رتفاعا حا مجكبح  طارئة إجراءات واختاذ للبنوك مشرتكة مراقبة وضع |دف 2012 جويلية vاية

 أزمة تربط اليت احللقة كسر هي األورويب املصريف االحتاد إنشاء من األساسية الفكرة .أساسها على الدول تستدين

 .احلالية املالية األزمة أسباب أهم أحد ضرب وبالتايل السيادية، الدول ديون بأزمة املصارف

 الشأن من أعلى قضية إىل دولة كل صعيد على اليوم قائم هو ما حتويل على األوروبية املصرفية الوحدة مشروع ينص

 الدولة تتصرف باإلفالس لتهديد أو مالية لضيقة احلاضر الوقت يف مصرف أي تعرض حال يف إن حيث الوطين،

 من العون املصرف يطلب أن أو املصرف، إنقاذ احلكومية صناديقها من بالسحب سّيما وال األشكال من بشكل

                                                           
 02/10/2012 تاريخ االطالع، ،السعودية االلكرتونية، االقتصادية جملة ما هي سندات الخزانة األوروبية؟،حسن احلسيين،  1

http://www.aleqt.com/2012/06/02/article_663019.html 
 http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=913353  02/10/2012تريد حال،  ...المفوضية األوروبيةاالهرام املسائية،  2
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 دور من يعزز أن األورويب حتاداال بإمكان سيكون املبدأ هذا وحبسب مؤخراً، إسبانيا فعلت كما األورويب حتاداال

.مالية ألزمة املصارف من مصرف أي تعرض حال يف أوروبا صعيد على التضامن
1

 

 2:كالتايل وهي املشروع عناصر تبسيط متّ  املنطلق هذا من
 األقل وعلى البنوك على الوصاية نقل درجة إىل :املصارف لعمل الوحيد املنظِّم األورويب املصريف االحتاد يكون أن ــ

 الفروع مراقبة مهمة املصريف االحتاد على وستعود أوروبية، سلطة أو أورويب منظم إىل وطين منظِّم من منها، الكبرية

  .إلغالقه أو البنوك من بنك ملصلحة للتدخل مباشرة بسلطة وُخيوَّل باألزمة املعنية البنكية
 مصرف أشهر حال يف الزبائن ودائع األورويب املصريف االحتاد يضمن :الودائع بضمانة يتعّهد األورويب املصريف االحتاد ــ

 الضمانة هذه أدىن، كحد ودائعه من يورو ألف 100 يسرتد أن للمودع وميكن االحتاد، دول من دولة يف إفالسه ما

 يف تشارك مشرتك صندوق عرب املصريف االحتاد مهام من املستقبل يف ستكون اآلن حىت احمللية السلطات oا تتعهد اليت
 .األورويب املصريف االحتاد يف املسامهة البنوك كافة متويله

 احتاد بإمكان فسيكون املصارف من مصرفاً  اإلفالس هّدد إذا :األزمات حلّ  بتنظيم املصريف لالحتاد صالحية إعطاء ــ

 املصرف أصول بيع تتضمن أزمة اسرتاتيجية ووضع باإلفالس املهدد املصرف إدارة تغيري على القدرة األوروبية املصارف

 االحتاد مبقدور سيكون كما للمخاطر، واملعّرضة الضعيف املردود ذات تعترب اليت اخلدمات قسامأ وإقفال اخلطرة

 ملصلحة السريع بالتدخل األوروبية املصارف كافة متّوله الذي الدعم صندوق لتفعيل األوامر إعطاء األورويب املصريف

 بد ال كان إذا ايضاً  مطلقة صالحية املصارف احتاد ميلك ثانية جهة ومن جهة، من هذا .باإلفالس املهّدد املصرف

 كي اخلاصة املسامهات مسؤوليتها يف تشارك منّظمة بطريقة اإلفالس عملية على يشرف أن وهي املصرف إفالس من

 .املودعني عاتق على فقط األعباء تكون ال
 منطقة دول من بعددٍ  تعصف اليت املالية األزمة إثر على :االندماج تفّكك وقف األورويب املصريف االحتاد مهام من ــ

 املخاطر فصل املصريف االحتاد مهمة من إذاً  البلدان، بعض يف تتفكك املصرفية للخدمات املوحدة السوق بدأت اليورو

 من املصرفية املشاكل ومعاجلة نقل بواسطة هذه اجلهّنمية امليكانيكية وقف وبالتايل املصرفية، املخاطر عن السيادية

 .األورويب الصعيد إىل احمللي الصعيد
 الحتواء األزمة المطلب الثاني: الجهود الدولية

 :صندوق النقد الدوليــ أوال 

 الصندوق كان لوف، االحتاد منطقة يف السياسة برجال مرهونة استقالليته جعل عندما الدويل النقد صندوق خطأأ   
 ومجع االئتمان ووفر اهليكلي لإلصالح برناجماً  ووضع مالية فوضى يف اليونان أن اتضح نأ بعد مسبقا املبادرة توىل

 لكن .إيالماً  وأقل اآلن حيدث مما كثرياً  أقل التكلفة لكانت البداية من واحدة مائدة على اخلاص القطاع من املمولني

                                                           
 .33 ، ص2012، أوت383جملة احتاد املصارف العربية، العددأوروبي،  مصرفي إتحاد إنشاء تحديات :أوروبا في زمةاالمحود ،  مازن  1
 .33،34 نفس املرجع، ص ص  2
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 بأن لنفسه النقد صندوق ومسح. السياسيني وقاد-م بروكسل يف القادة لقرارات وفقا السري يف يرغب كان الصندوق

1األوروبية الدول على فرضه من بدال دوره يتضاءل
. 

 اليونان مع االئتماين لالستعداد اتفاق عقد على 2010 مايو يف اIلس التنفيذي لصندوق النقد الدويل ووافق      

 لربنامج دعما) يورو مليار 30 حوايل (ةخاص سحب حقوق وحدة مليار 26.4 تبلغ بقيمة ثالث سنوات يغطي

 .2االقتصادي والتحول بالتصحيح املعين السنوات متعدد السلطات
 حىت لالستمرار قابلة عامة موارد توافر وضمان املايل القطاع استقرار وتعزيز التنافسية القدرة دعم هي الرئيسية وأهدافه 

 يف اIتمع مستويات كل اشرتاك الربنامج املناسب، ويراعي الوقت يف جمددا العمل فرص وتوفري النمو استعادة يتسىن
 .)8(امللحق رقم .للخطر تعرضا كثراأل السكان لفئات الالزمة احلماية وتوافر األعباء حتمل
من مليار يورو يقمه الصندوق لليونان كجزء  5.5ويتيح الربنامج الذي وافق عليه اIلس التنفيذي مبلغا فوريا قدره     

مليار يورو، وسوف يصل جمموع التمويل 20وريب، ليصل الدعم املايل الفوري اIمع إىل التمويل املشرتك مع االحتاد األ
 .3مليار يورو 10إىل حنو  2010املقدم من الصندوق خالل عام 

بالتأكيد على املشاركة النشطة يف هذا   وأن "الصندوق عازم اليزال ملتزما، بدعم اليونانأنه دوق الصن أكدكما    
الربنامج يف الفرتة املقبلة من أجل استعادة النمو وضمان عودة اليونان إىل السوق وحتقيق تقدم كبري يف الوصول بديوzا 

 . 4إىل مستوى ميكن االستمرار يف حتمله"
 يف والدين العجز عدالتمل نتيجة مكثفة ومالية اقتصادية ضغوط وطأة حتت ترزح 2010 عام يف إيرلندا وكانت     

 ديسمرب يف وافق قد اIلس وكان .البالد يف املصريف القطاع إىل ُقدِّم الذي االستثنائي الرمسي الدعم إثر العام القطاع

 مليار 19.5 تبلغ وبقيمة سنوات ثالث مدته املمدد الصندوق تسهيل ظل يف آيرلندا مع اتفاق عقد على 2010

 وكما. استثنائية موارد استخدام على وينطوي) 8(امللحق رقم )يورو مليار 22.5 حوايل (خاصة سحب حقوق وحدة

 احلالة هذه يف ويصل ألورويب االحتاد مع بالتعاون أكرب متويلية تدابري جمموعة من جزءا االتفاق كان اليونان، حالة يف

5آيرلندا بـ اخلاصة املسامهة متضمنة يورو مليار 85 إىل
. 

 
 :قمة العشرين ــثانيا 

واملكسيك  2011ساس يف مناقشات قميت العشرين على التوايل يف فرنسا شكل موضوع األزمة األوربية احملور األ  
وريب فحسب بلى على االقتصاد قتصاد األزمة ميكن أن تكون هلا تداعيا ليست على االعتبار أن األا، ب2012

  زمة ومنع اzيار اليورو.حتواء األعاملي الالعاملي، وبالتايل جيب أن يكون التحرك 

                                                           
 .84، ص 2011، ديسمرب 373، عدد صندوق النقد الدولي واالزمة األوربيةجملة أحتاد املصارف العربية،  1
 .24، ص2010 السنوي الدويل، التقرير النقد صندوق 2
 .2010ماي 9ـ  يع ـ برنامج اليونانمليار يورو باستخدام اجراءات المسار السر  30الصندوق يوافق على قرض لليوان بقيمة نشرة صندوق النقد الدويل،   3
 .2011يوليو22، أزمة الديون السيادية في أوربانشرة صندوق النقد الدويل،   4
 .19، ص2011 السنوي الدويل، التقرير النقد صندوق 5
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 سنطّبق" فيها جاء 2011يف "مدينة كان" الفرنسية انعقادها قبل العشرين قمة إىل رسالة األورويب االحتاد وّجه     

   سريع حل يف ُيسهم سوف ذلك بأن ثقة على املناسب وحنن الوقت ويف بصرامة عليهااتفقنا  اليت اإلجراءات
 احلاجة هناك دائماً  يظل ولكن والنمو، التوازن وإعادة االقتصاد انتعاش يضمن مبا بدورها ستقوم وأوروبا لألزمة،

كما أكد قادة الدول العشرين على   .1املشرتكة" املسؤولية من بروح العشرين جمموعة يف الشركاء مع العمل إىل املستمرة
زمة اليت تواجه وضع اطار شامل من أجل معاجلة األ أمهية التعجيل بتنفيذ التدابري اليت أعلنتها منطقة اليورو من شأن

 .2عضاء يف جمموعة العشرين قد كرروا تأكيد عزمهم على السري يف هذا االجتاهنطقة. وكان قادة منطقة اليورو األامل
  القمة اختذrا اليت واملقررات اإلجراءات بتنفيذ العشرين جمموعة فطالب زوليك روبرت الدويل البنك رئيس أما    

 كريستني الدويل النقد لصندوق العامة املديرة حّذرت وبدورها .اليورو منطقة ديون أزمة أن من وحّذر سريعاً،"كان"

 الديون ألزمة للتصدي معاً  العاملية االقتصادات تتحرك مل إذا العامل يف املايل االستقرار انعدام دوامة خطر من الغارد
3األوروبية

. 
 ولعل أبرز وأهم ما ميز القمة الفرنسية مبا ميكن اعتباره اجنازا مهما متثل يف:

ورفض قرار االستفتاء بشأن قبول  عن للرتاجع اليونان وحتديدا رئيس وزرائها على وربية وعامليةالضغوط األ جناح ــ
 لبقاء أو اخلروج من منطقة اليورو.خطط التقشف، أو ما وصفه البعض بقرار ا

 املزيد وتقدمي لألزمة التصدي من لتمكينه الدويل النقد صندوق موارد زيادة على يتفقوا بأن األوروبيني للقادة مسحت ــ

 .األوروبية املديونيات أزمة حلل املساعدات من
وأعضاء عضاء أن الدول األ 2012يونيو20يف املكسيك  "لوس كابوس"عشرين يف لقمة الجاء يف البيان اخلتامي و    

حتسني عمل األسواق و  نطقةاململتزمة باختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية سالمة واستقرار "  G20منطقة اليورو من
تلتزم الدول األوروبية األعضاء على املضي وباإلضافة إىل ذلك،  .ك والبنوكالاملالية وكسر حلقة التغذية املرتدة بني امل

4" قدما على وجه السرعة بشأن التدابري الرامية إىل دعم النمو
. 

 املشاركة الدول أكدت األمريكية املتحدة الواليات يف مرييالند بوالية ديفيد كامب منتجع يف   :الثمانية قمة ــ ثالثا
 أوروبا، يف النمو عجلة بدعم القمة وتعهدت كما أزمتها، يف اليونان جانب إىل قوrا بكل تقف أ�ا على القمة يف

 .اليورو ملنطقة االقتصادي االستقرار إلعادة والعمل
 ومكافحة اقتصاداتنا إنعاش وإعادة لتقوية الضرورية اخلطوات مجيع باختاذ تتعهد"  الدول على أن البيان نص  

 على البيان نص كما". لآلخر واحد من خيتلف الصحيحة اإلجراءات تطبيق بأن اإلدراك مع املالية، الضغوطات
 املبين املايل التعزيز سياسات بتنفيذ بقوة نلتزم بينما النمو خلق كيفية حول أوروبا يف اجلاري بالنقاش" القمة ترحيب

                                                           
 .50ـ 49 ، مرجع سابق، ص 373أحتاد املصارف العربية، عدد   1
األمريكية، البيان  املتحدة ، الوالياتبيان السيدة كريستين الغارد مدير صندوق النقد الدولي حول قمة العشرين في مدينة كاناخلارجيةـ،  العالقات إدارة الدويل ـ النقد صندوق 2

 .2011نوفمرب4، 11/395الصحفي رقم 
 .50، مرجع سابق، ص 373أحتاد املصارف العربية، عدد  3

4 G20 Finance Ministers’ Statement  The G20 welcomes major policy actions in Europe, June 29th 2012. 
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 ونعيد العاملي والتعايف االستقرار أجل من اليورو منطقة ومتاسك قوة أمهية على متفقون حنن.. هيكلي أساس على
 ".اللتزاماHا) اليونان( احرتام ويف اليورو، منطقة ضمن اليونان بقاء يف هي مصلحتنا أن على التأكيد

  مريكية:الواليات المتحدة األ ــ رابعا
           الرئيس  جانب اإلدارة األمريكية والكوجنرس إىل بالنسبة للواليات املتحدة الشريك األطلنطي، جند أن   

 األوروبية، بالنظر إىل أمهية وسرعة حل أزمة اليورو والديون السيادية ىاما، والبنك الفيدرايل، ركزوا علباراك أوب
العالقات املالية املتشابكة بني القطاعني املصرفيني عرب األطلنطي، مما قد يعرض البنوك األمريكية لالنكشاف (يبلغ 

مليار دوالر (موزعة بني  641 ألف مليار دوالر) باإلضافة إىل 1.2رنسية حجم القروض املقدمة للبنوك األملانية والف
تجاوز التشابك إسبانيا واليونان وأيرلندا) مستحقة للبنوك األمريكية مباشرة. بل ي من الربتغال وإيطاليا، إضافة إىل كل

اجلانبني، طبقا للتقرير الصادر عن  جماالت االستثمار األجنيب املباشر، واملشروعات املتبادلة بني القطاع املصريف إىل
املباشرة، والواليات   من إمجايل االستثمارات األمريكية % 26فمنطقة "اليورو" تستوعب ، مركز أحباث الكوجنرس

من إمجايل االستثمار املباشر فيها من جانب دول املنطقة، كما تبلغ العمالة املتبادلة يف % 44املتحدة تستوعب نسبة 
من إمجايل % 20ذلك استيعاب أوروبا  عامل على جانب األطلنطي. يضاف إىلمليون 15شرتكة املشروعات امل

من  %50استأثرت الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب ملا يقرب من  2010ويف عام  ،1الصادرات األمريكية
حث الواليات  ولذا كان من الطبيعي ،2من جتارة العامل يف السلع %40الناتج احمللي االمجايل العاملي، وأكثر من 

دعم صندوق النقد الدويل وبنك  ة دون اتساع األزمة، باإلضافة إىلسرعة التحرك للحيلول ىاملتحدة لربوكسل عل
االحتياطي الفيدرايل، من خالل توفري سيولة نقدية للبنك املركزي األورويب لتهدئة األسواق العاملية، وحتسني املراكز 

 .املالية للبنوك األوروبية
 معينة مبالغ بأية املسبق االلتزام األمريكية املتحدة الواليات رفضتشهدت ولكن قمة العشرين يف املكسيك     

ها املالية ويف حماولة هلا ملنع انتقال العدوة إىل أسواق .3مديونياHم مشكلة تسوية يف األوروبيون ينجح مل طاملا ستقدمها
وربية، وأجربHا على تشديد معاير األموال اليت تقرضها إىل البنوك قامت صناديق املال األمريكية بإلغاء تدفقات األ

 .4من متويل العمالء االقراض وحىت االنسحاب
 مهيةاأل من درجة على إنه ..أبًدا اليورو، عن أبًدا نتخلى لنصرخ الرئيس الفرنسي يف منتدى دافوس " ثقة وبكل  

 التالعب من مينعنا حد إىل كارثية اليورو ستكون اختفاء عن تنجم قد التىي النتائج .املوعد إلنقاذه يف دائًما جتعلنا
        باختفاء أيام قبل تكهنت اليت الصحف عناوين بعض من سخر أن ساركوزي محاسة الفكرة" وبلغت �ذه

 العشرين �موعة الفرنسية رئاسته أولويات اجلمهور أمام مكررًا " باق زال ما واليورو مرت املقاالت "إن قائالً  اليورو،

                                                           
  .119، ص2012، يناير 187،جملة السياسة الدولية، العدد منطقة اليورو في مواجهة الوحدة األوروبية ، نزيرةاألفندي 1

2
Rebecca M. Nelson, The Eurozone Crisis: Overview and Issues for Congress, 31May, 2012. CRS Report for Congress ,

R42377,p12 
 .49، ص  مرجع سابق، 373أحتاد املصارف العربية، عدد  3
 .47، ص2012، فيفري99العدد ، جملة احتاد املصارف الكويت،أزمة الديون والتمويل تهز االستقرارا العالميابراهيم حيدر،   4
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 واضحة اليورو رسالة هوية، قضية بل اقتصادية مسألة فقط وليس عملة مسألة جمرد ليست اليورو "قضية أن الفًتا إىل
1عنها. الدفاع موعد على نكون أن األمهية غاية ويف جًدا،

  

 ةوربياألر الخالفات وتباعد وجهات النظ ثالث:المطلب ال

املستشارة  أعلنتف ،اليورو باQيار يسمحواعلى أQم لن زمة يف خضم األ األوربينيتصرحيات الزعماء  أمجعت   
هذه هي مهمتنا التارخيية: ألنه إذا ، احتاد العمالت هو مصرينا املشرتكأن ''األملاين أعضاء الربملان أمام مريكل  ملانيةاأل

هاجم حزم االنقاذ لليونان واصفا إياها موزير اخلارجية السلوفاكي  وبالعكس حني يصرح ''.فشل اليورو ستفشل أوروبا
ملان بأن على اليونان أن من ذلك حينما يصرح أحد النواب األبلى وأبعد  2ولةبأQا تضامن "من املسؤول مع غري املسؤ 

خل دول منطقة دا الوحدةتبيع أحد جزرها من أجل حل أزمتها، هذا يضع عالمات استفهام على مدى التضامن و 
 وريب. اليورو واالحتاد األ

    :(دول الشمال ودول الجنوب) لماني الفرنسيلخالف األأوالـ ا

املانيا  اتقوده ةيف صلب منطقة اليورو كتل كتلتني  هورظزمة اليونانية وحماوالت االنقاذ أدى لاأل يف البحثإن     
ما يسمى بتكتل "دول الشمال".  البينيلوكس وحتديدا هولندا، وهو اrر وفندا ودولبتأييد من  والتقشف عتمد احلزمت

  .3يا والربتغال وايطاليا واليونان وهو ما يعرف بتكتل "دول اجلنوب"وتكتل تقوده فرنسا يعتمد املرونة ومن حوهلا اسبان
صراع بني فريق داعمي املزيد من التكامل االقتصادي على مستوى منطقة اليورو، مبا يف ذلك التخلي عن ال هذا      

يتمثل يف أملانيا اليورو، وهذا الفريق  ة أوروبية موحدة على مستوى منطقةمزيد من السلطات الوطنية لصاحل سلط
وهولندا والدول األخرى ذات الوضع املايل اجليد، يف مقابل دول أخرى ال ترغب يف التخلي عن سياد{ا على بعض 

 هذه السياسات، لكنها مرغمة على ذلك إذا كانت ترغب يف اخلروج من األزمة.
انك اليت تسيطر حاليًا على البنك املركزي لكن كل فريق سيدفع مثنًا باهظاً، فاألملان سيتخلون عن عقيدة البوندزب   

األورويب وسيتحملون جزءًا كبريًا من تكاليف التصحيح يف دول األزمة، يف حني ستقبل األخرية مرغمة أن تضع 
 وتربز أهم نقاط االختالف يف: .سياستها املالية والنقدية بالكامل حتت إشراف سلطة أوروبية

اقرتاح تبادل سندات الدين يقضي باعتماد نسبة فائدة وسطية على  المشتركة:وربية السندات األاصدار ـ 1
تتعدى  ملانية مثال الأن الفائدة على سندات الديون األ ، يف حني%4و2السندات، وهذه الفائدة قد تكون ما بني 

فإن الفوائد على  لذا. 4لذا قد تضطر أملانيا أن تدفع على سندا{ا للمستثمرين الذين يكتتبون �ا أعباء أكرب 1.5%
     سندات اخلزانة األملانية ستصبح أعلى عندما تصدر أملانيا سندات خزانة أوروبية لتحصل على قروض من

  .األسواق، وستتمكن إسبانيا من االستدانة بفوائد أقل

                                                           
 . 26، ص 2011، فيفري 52، العدد  تواصل النمو واليورو يترنحمنتدى دافوس: االسواق الناشئة جملة تداول السعودية،  1

2 Muhamed Akram, op. cit  , p3134 

 .19رضا الشكندايل، مرجع سابق، ص  3
 .36مازن محود، ،مرجع سابق، ص  4
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وربية املشرتكة لن أجنيل مريكل صرحت أن السندات األ ملانيةقرتح باملطلق حىت أن املستشار األهذا امل املانيا ترفضو     

 : 1التالية لألسبابترى النور مادامت هي على سدة احلكم، وترفض املانيا هذا املقرتح 

يف اتفاقية االحتاد النقدي، اليت أقرت بأن التعامل  103لمادة لواضحا اصدار هذا النوع من السندات يشكل خرقا  ــــ

يعين عمليا أن أملانيا  املشرتك الدين سندات وأنه أي اصدار ،السيادية من اختصاص الدول املعنيةمع أعباء الديون 

ا يف حالة من املعدالت اليت ستدفعهستتحمل أعباء مالية ضافية، فهي تستطيع االقراض مبعدالت فائدة هي أدىن 

 وربية املشرتكة. تنفيذ فكرة السندات األ

الرامية إىل االستقرار  هاه ستفضي إىل نتائج وتداعيات وخيمة بالنسبة إىل جهودذترى أملانيا أن عملية االصدار ه ــــ

وريب باملضي قدما ألإىل منطقة اليورو وذلك ألhا، أي عملية إصدار السندات املشرتكة ستغري دول اجلنوب ا

أن  وريب، حني يالحظونى عملية التكامل األعلظ تحفليد اسيتخذون موقفا شد األوربينيوأن املواطنني  ،باالستدانة

االحتاد النقدي قد بدأ يتحول بنحو غري مباشر إىل احتاد تقدم فيه الدول املتمكنة الدعم املايل إىل الدول املتعثرة، أي 

ضاء أو تقدمي قد أشرف إىل التحول إىل احتاد تلتزم فيه احلكومات بتنفيذ حتويالت مالية بني موازنات الدول االع

  فة على االفالس.لدول املشر القروض  ضمانات

ال ترى أملانيا يف سندات الدين املشرتك عامال قادرا على نشر االستقرار يف منطقة اليورو، وذلك ألن هذه السندات  ــــ

كومات ستفضي إىل تكثيف انتقال رأس املال من دول الفائض إىل دول العجز يف ميزان املدفوعات، دون قيام ح

 الوطنية. القتصاداyاالدول املتعثرة ببذل اجلهد املطلوب من أجل تعزيز القوة التنافسية 

             اصدار سندات الديون املشرتكة حىت بعد ختطي أزمة يف ختشى أملانيا أن تستمر دول منطقة اليورو  ــ

  فتعليق العمل بسندات الدين املشرتكة سيكون مرهونا بقرار يصدر ليس عن حكومات الدول  السيادية، الديون

، ويرى بعض الساسة األوربيني وريب أيضا حبسب أغلب التكهناتفقط، بلى عن املفوضية األوربية أو الربملان األ املعنية

    قبال بتعليق اصدار سندات الدينوربيتني لن يرحبا مستعلى وجه اخلصوص أن املؤسستني األ ملان منهمواأل

      وريب. ومينح املؤسستني وزنارتكة، وذلك ألن هذا األسلوب يف االستدانة يعزز األطر املركزية يف االحتاد األاملش

 أكرب يف صنع القرارات االقتصادية والسياسية يف أوربا.

         أن كل دولة مبنطقة اليورو تصدر سنداتإن ما حيدث يف أسواق املال العاملية ، املؤيدون للفكرة ويرى   

خاصة �ا، وهو األمر الذي جيعل من السهولة مبكان بالنسبة ملا يسمي بذئاب األسواق أو املضاربني اجلشعني 

، مث ىفراد �ذه السندات واحدة بعد أخر االست االقتصاديات اهلشة مثل اليونان) (خاصة الدول األوروبية ذات

  .فوائد فاحشة     هلا على دفعاويها إلجبار احلكومات املصدرة y ىاملضاربة عل

سوق سندات ضخمة قد يصل حجمها  منطقة اليورو ىلكن من شأن إصدار سندات أوروبية مشرتكة أن جيعل لد

من يوصفون بذئاب األسواق من املضاربني  ىر، ومن مث سيكون من املستحيل علتريليون دوال 43أكثر من  إىل

 .اليت تشكل عصب أزمة الديون السيادية األوروبية ىافرتاسها بسهولة، وهو ما يعين حسم املعضلة الكرب 

                                                           
 .53عدنان عباس علي، مرجع سابق، ص  1
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      بنوكحول دور ال اسع النطاقو و  جدا احادجدال زمة املالية لقد أثارة األ :األوربي دور البنك المركزي ــ 2

هل ينبغي للبنوك املركزية مواصلة استهداف التضخم؟ أي وضع السياسات النقدية على أساس  ،املركزية ومسؤوليا.ا

ع االستهالكية وحىت يف احلاالت اليت مل تستهدف الذي عادة يتمثل يف أسعار السلو  ،حتقيق معدل تضخم مستهدف

قت سعار ترافممتدة من استقرار األ فرتة ا هذا املنهج ناجحا، فقد جاءتوبد .فيها البنوك املركزية معدل تضخم دقيق

 . 1النمو واخنفاض معدالت البطالة مع ثبات

       وقد أدى تفكك " االعتدال الكبري إىل اضعاف امجاع اآلراء على استخدام التضخم وحده إن مل يكن أتى

وقد أثبتت  ،ززان بعضهماسعار واالستقرار املايل يعمتثلت وجهة النضر السائدة قبل األزمة يف أن استقرار األعليه، و 

سعار ال يضمن بالضرورة االستقرار املايل. كما أعطت األزمة " فرضية األرضية اجلديدة" مة خطأ ذلك فاستقرارا األز األ

زمخا متجددا مفادها أن االستهداف احملض لتضخم أمر غري مستحسن وإمنا يتعني مد جسور صالحيات البنوك 

يلولة دون حدوث ليشمل التنظيم والرقابة املصرفية واالستقرار املايل واحل سعارألرار ااملركزية إىل أبعد من ضمان استق

 .2صولفقاعات أسعار األ

      من معاهدة ماسرتخت على ما يلي: "مينع على  104نصت الفقرة األوىل من املادة أما يف أوربا فقد       

األعضاء منح مساعدات ملؤسسات االحتاد واإلدارات املركزية والسلطات البنك املركزي األورويب والبنوك املركزية للدول 

احمللية والشركات العامة واخلاصة للدول األعضاء". وهنالك نصوص أخرى مماثلة يف ميثاق االستقرار والنمو حترم 

 متت ترشيه ـ أي ـ جان كلود إشرافه حتتولكن  بشكل قطعي أية مساعدة لدولة أوروبية .دف إىل سد العجز املايل

 لكبح سعيا منه 2010 ربيع يف السيادية الديون لشراءوريب يف البنك املركز األ احملرمات من كان قرار على املصادقة

 الذين أخذوا األملان من سيما ال املصرف انتقاد ىلإ القرار ذلكقد أدى و   .اليونانية االقرتاض فوائد معدالت ارتفاع

 وريبرئيس البنك املصريف األ ورد .للخطر الدول جتاه استقالليته وتعريض التضخم حماربة االولية مهمته عن احنرافه عليه

 اليورو الديون منطقة شراء وبدون مريع خطأ األزمة خطورة إنكار لكن ما بقدر حذرين البقاء حاولنا" بقوله ذلك على

 3."بالتفتت مهددة

وريب يتذرع باملعاهدات واالتفاقات السارية يف منطقة واالجنليز أن املركزي األمريكيني يرى العديد من االقتصادين األ   

ال يكمن     اخلروج من املأزقفمزاولة دور املالذ االخري،  هروبا من اليورو ويتشبث مببادئ االستقرار االقتصادي. إال

وريب ل قيام املصرف املركزي األمن خال الكمي" أي التسيري"  وريب بسياسة من خالل أخذ املصرف املركزي األإال

زمة وكافية للحيلولة دون مبقادير كبرية تتناسب مع شدة األ بشراء سندات الدين الصادرة عن دول منطقة اليورو

 .4تفكك منطقة اليورو

                                                           
 .26، ص47،ا�لد 2،العدد 2010والتمويل الدويل، يونيو، جملة التنمية اعادة تعريف البنوك المركزيةدوفوري سوباراو،  1
 .26نفس املرجع السابق، ص  2
 .52مرجع سابق، ص ، 373 عددأحتاد املصارف العربية،  3
 .55ـ54عدنان عباس علي، مرجع سابق ، ص   4
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املزيد من وريب ببذل كزي األسائر دول أوربا اجلنوبية على أن االنضباط املايل يفرتض اقناع البنك املر  ويف املقابل تتفق  

سواق والعمل على ل شراء قسم كبري من ديوLا يف األأجل مساعدة الدول املتعثرة على ختطي أزمتها وذلك من خال

 خفض معدالت الفائدة اليت تدفعها هذه الدول على ما بذمتها من ديون.

       تعرتف وجهةو ضا قاطعا. رف االقرتاحإال أن أملانيا ممثلة مبصرفها املركزي الوطين البوندسبنك ترفض هذا       

، من وطأة األزمة د القصري(املالذ األخري) سيخفف يف األم ربأن قيام املصرف املركزي األورويب بدو  انيةالنظر األمل

النقدي، بيد أLا  االحتاداملخيمة على املصرف التجارية، ومن شدة احلرية اليت يعاين منها السياسيون من القادة دول 

مهية األ  ية يفامد الطويل، تداعيات غقصري املدى وسترتتب عليه، يف األ سيكون االنفراجتؤدي أيضا، على أن 

 بتبين املصرف املركزي دور املالذ األخري، نربpا من الزمن ستغري األصوات املطالبة مدة. فبعد اخلطورةونتائج عظيمة 

املثبتة يف اتفاقيات ومواثيق االحتاد  التزاماتهد ختلى عن وظيفته األساسية وعن وستتهم املصرف املركزي بأنه ق

 1.األورويب

وريب يقدمان يف البنك املركزي األ األملانينيضوين أن نرى الع ملاين ال عجبوتأسيسا على هذا املوقف األ    

درة عن وريب سندات دين صااملركزي األجاجا على شراء املصرف احت التوايلعلى 2011سبتمرب استقالتهما يف فيفري/

ا هذه حبجة مفادها أن االختالفات تهوريب تربر سياسبيد أن سلطة االصدار النقدي األبعض دول االحتاد النقدي. 

عن ديوLا السيادية قد بلغت  رو املختلفةو ت دول منطقة اليمافعها حكو دت الت الفائدة اليتدعم العظيمة بني

وال يرى املصرف  .واالستقرار يف منطقة اليور  فعالية فعلية االليات املتاحة للمصرف االوريبمستويات صارت تعيق 

بب يف ارتفاع الكمية النقدية املتداولة واندالع موجة تضخم واسعة يف منطق املركزي أن سياسة هذه ميكن أن تس

         . وروالي

طرحت فرنسا  2011يف خريف  إلى مؤسسة مالية:وربي لالستقرار المالي تحويل صندوق التسهيالت األ ــ 3

وريب االستقرار املايل صفة املصرف، له ما لدى باقي يرمي إىل منح صندوق التسهيالت األعلى بساط البحث اقرتاحا 

السيولة من البنك املركزي باملصارف التجارية من مزيا، وكان اهلدف من هذا االقرتاح هو متكني الصندوق من التزويد 

رأت فيه  حيث ،ذلك ارضتهذا التصرف بقوة وع قي املصارف. بيد أن أملانيا قاومتريب حاله يف ذلك حال باو األ

ظامه الداخلي ال جيوز للمركزي األوريب وريب. فبحسب نكلف بتنفيذها املصرف املركزي األالتفافا على الواجبات امل

القرتاح قيام املصرف املركزي األوريب املوافقة على هذا احوال متويل الديون السيادية، من هنا سيعين بأي حال من األ

بشراء أخرى، و  وريب لالستقرار املايل بتزويد الدول املتعثرة بالسيولة املطلوبة من ناحةعرب صندوق التسهيالت األ

ون عظيمة وذلك ألن خماطر هذا الربنامج ميكن أن تكدول منطقة اليورو من ناحية ثانية. سندات اخلزانة الصادرة من 

 2.بالنسبة إىل املهمة الرئيسية املكلف kا البنك املركزي

                                                           
 .55ـ54نفس املرجع، ص  1
 .54، ص سابق مرجع ،علي عباس عدنان 2
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       رفض عديد من املقرتحات قد تسهم يف كسر ىعل اوقد يبدو املوقف األملاين متشددا، يف ظل إصراره     

رلني، انطالقا من احللقة املفرغة ألزمة "الديون السيادية" و"اليورو". إال أن املوقف األملاين يبدو مربرا من جانب ب

  :1احلاضر، واسرتجاعا للتاريخ، وذلك لعدة أسباب

           لذا تعارض  .وصول هتلر إيل احلكم ع التضخم، الذي أدي يف املاضي إىلالتجربة السيئة لألملان م ــ  1

. 2008عام  برلني أية خطوات ميكن أن تؤدي إيل زيادة التضخم. حدث ذلك خالل األزمة املالية العاملية يف

واملوقف ذاته بالنسبة إلصدار سندات أوروبية بضمان مجاعي، وليس علي مستوي احلكومات املعنية، وأيضا بالنسبة 

 .لتوسع البنك املركزي املوحد يف عملية إقراض الدول املتعثرة، أو يف شراء السندات احلكومية مباشرة

                 ة األوروبية واليورو، وهي املصدر الرئيسي تعد أملانيا خط الدفاع األول واألخري عن الوحدــ  2

              440مليارات يورو من  120% من رأمسال صندوق آلية االستقرار املايل (50فقد أسهمت مبا يقرب من  ،للتمويل

              موافقة احملكمة الدستورية من أجل هذه اإلسهامات دون ىاحلصول عل مليار يورو) واضطرت إىل

 .يف الوحدة واالحتاد، القدر ذاته من املسئولية ىالدول األخر  عن عدم حتمل فيها، فضالالتوسع 

              ترجع مطالبة أملانيا للدول املتعثرة ماليا بضرورة االنضباط املايل إيل احلرص علي جتنيب دافعيــ  3

               الدول. ومن هنا، كانت الدعوة إىل اف املايل يف هذهأملانيا نتائج تراخي الرقابة واإلسر  الضرائب يف

ضرورة حتمل حاملي السندات املالية للدول املتعثرة جلزء من املخاطر املالية النامجة عن استثمارا�م، واليت يشو�ا قدر 

 .األخري لليونان وأخوا�ايف برنامج اإلنقاذ  -وإن كان بصورة اختيارية -ترجم ذلك بالفعل  وقد .من املضاربة

جلذور    والتصدي أن كافة املقرتحات املقدمة تدخل يف إطار احللول قصرية األجل، دون خماطبة أملانيا ىتر ــ  4

               لتكون  املالية املوحدة ق األخرية لن يتأيت إال بالسياسةاملشكلة، وتقدمي حلول طويلة األمد. وحتقي

              سياسية يفال طواتاخل جمموعة من ضرورة اختاذ عينالسياسة النقدية اخلاصة "باليورو". وهذا يالنسق ذاته مع  ىعل

           تقبل شعوب وأحزاب الدول ىولكن التساؤل حول مد جمال تعديل املعاهدات واالتفاقيات األوروبية

            ما هو قائم يف "االحتاد النقدي"، وما ملثل هذه اخلطوات السياسية يف ا�ال املايل، إضافة إىل األعضاء

           االقتصادية  كما أن القضايا ، واألملانية خاصةاألوروبية عامة  شعبية إزاء الوصاية من حساسيات  يثريه

                موافقة الربملانات  أن تنتظر اخلطط والسياسات اآلجلة، فاألخرية تقتضي والسياسية العاجلة ال ميكن

 .الفرتة الزمنية اليت سيستغرقها ذلك يف حالة إجراء استفتاءات عامة  يف الدول املعنية، ناهيك عن

علي الرغم من اتفاق وجهيت النظر األملانية والفرنسية بالنسبة للحلول طويلة األمد، ممثلة يف تعديل املعاهدات  ــ 5

         يما يتعلق بدور البنك املركزي األورويب يف ظل رئاسته اجلديدةف خيتلفواالتفاقيات األوروبية، فإن موقف 

(ماريو دراجي) باعتبار أن إسهاماته يف جمال اإلقراض والسندات، ستخفف من وطأة األزمة األوروبية، وكذلك من 

 الضغوط اليت يتعرض هلا يف الداخل، نتيجة سياسات التقشف خلفض العجز املايل

 

 

                                                           

.118، مرجع سابق، ص نزيرةاألفندي  1
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 : األوربي البريطاني الخالف ــ ثانيا  

مبجموعة من  2012وريب اجلديد املوقع يف مارس  اجتماع املصادقة على امليثاق األبريطانيا طالب يفرفضت   

 :1الضمانات قبل املصادقة على القرار تتمثل يف

 ختضع للفيتو.أي نقل للسلطة من جهة تنظيمية وطنية ملنظم االحتاد األورويب بشأن اخلدمات املالية  أنــ 
 جيب على البنوك مواجهة متطلبات زيادة رأس املال. ــ
يف األمن األورويب وهيئة هناك اقرتاحات أن يتكرس ذلك كانت و  ،السلطة املصرفية األوروبية يف لندن تضل ينبغي أن ــ

 السوق يف باريس.
 تتم داخل منطقة اليورو.اليت املقومة باليورو  املالية املعامالتالبنك املركزي األورويب يف حماوالته حتكم رفض  ــ
       فكرة فرض ضريبة أوروبية جديدة يف وقت لن تسري فيه بريطانية ديفد كمريون أن " ـ وقتها ــ رئيس وزراء أكدو      

على  تلك الضريبة يف أماكن أخرى ال أعتقد أhا معقولة ولذا سوف أمنعها، ما مل يتفق العامل بأسره يف نفس الوقت
لضريبة قد تؤدي إىل هروب وتتخوف بريطانيا من أن هذه ا ”.أن نفرض مجيعا ضريبة ما فإننا لن منضي قدما يف ذلك

 موال إىل املناطق االقل تكلفة أي اليت ال تستخدم هذا النوع من الضرائب.رؤوس األ

ت املالية يف عالج العلل اليت لكن من غري الواضح على وجه التحديد كيف قد يساعد فرض ضريبة على املعامال   
 65.7مليار يورو ( 50تعاين منها أوروبا. فوفقًا لتقديرات املفوضية األوروبية ذاuا، سوف جتمع هذه الضريبة حنو 

وهو مبلغ زهيد، مقارنة بديون منطقة  .مليار دوالر) فقط سنوياً، حىت لو مت فرضها على خمتلف بلدان االحتاد األورويب
اليورو وعجزها، ولن يكون كافيًا على اإلطالق لتمويل مرفق اإلنقاذ الدائم يف أوروبا أو آلية االستقرار األورويب، اليت 

املفوضية، اليت تتوقع حتصيل  فضًال عن ذلك، فإن تقديرات .مليار يورو 500من املفرتض أن يتم متويلها مبا يعادل 
فإذا فرضت فرنسا الضريبة من جانب واحد، فإن التداول  .ليار يورو، تبالغ بكل تأكيد يف تقدير املبالغ املرتقبةم 50

على األسهم واملشتقات سوف يرحتل ببساطة إىل فرانكفورت. وإذا اقتصر األمر على منطقة اليورو فإن املعامالت 
األورويب، وهو سيناريو خيايل نظرًا للمقاومة    بلدان االحتاد وإذا افرتضنا تبين الضريبة يف كل. سوف تنتقل إىل لندن

2من جانب بريطانيا، فإن السوق سوف uاجر ببساطة إىل نيويورك وسنغافورة
. 

يف املائة من العائدات سوف تأيت من لندن تشكل عامل جذب إضايف يف نظر أنصار هذه  70إىل  60ن أوحقيقة    
إذ تعترب لندن املركز املايل الرئيس يف العامل، حيث تتخذ منها كربى املصارف العاملية مقراً  .الضريبة على مستوى القارة

لعملياuا يف العامل، وقد استطاعت أن تكون حمط جذب هلذه املصارف من خالل التسهيالت التنظيمية ومن خالل 
ندن دخوًال عالية ومكاناً مرموقاً ومؤثراً اخنفاض تكلفة عملياuا خصوصاً من جانب التكاليف الضريبية. وحيقق ذلك لل

     يف االقتصاد العاملي، من حيث قدرuا على حشد وتوجيه ومتابعة عمليات التمويل املتجهة من الشرق إىل 
     يف املائة) ولتداول املشتقات املالية 40الغرب، والعكس. فلندن متثل املركز الرئيس لتداول العمالت يف العامل (

                                                           
1
http://www.guardian.co.uk/business/2011/dec/09/eurozone-countries-treaty-exclude-britain   اريخ االطالعت  12/10/2012 

 http://alrroya.com/node/187486،   29/09/2012تاريخ االطالع أوروبا تتلهى بضريبة توبين، باري آيكنجرين،  2
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يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل، كما يوظف هذا القطاع عدداً كبرياً من العاملني  8املائة) وحتقق من ذلك يف  46(
 .يف لندن، مما ميثل داعماً رئيساً حلركة ومنو االقتصاد الربيطاين
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 الثالث لمبحثا

  "اليورو"الوحدة النقدية خلل بناء كشف و األوربية زمة األ

حدث ملنطقة اليورو غري مفاجئ ألن الوحدة النقدية األوروبية هي وحدة غري   ن مايعترب الكثري من االقتصادين أ    
العديد من الصعوبات، اليت ترجع أساسا إىل  األورويب االحتاد املوحدة واجهفمنذ بداية تبين العملة  ،كاملة وهشة

األعضاء، خاصة يف حاالت عدم االستقرار االقتصادي  للدول التنسيق بالنسبة للسياسات الكليةضعف فعالية 
اقصت قدرة السلطات العمومية على زادت شدة هذه الصدمات وتن 2008الناجم عن الصدمات اخلارجية. فمنذ 

  املتخذة ليست متجانسة وتعترب غري كافية مقارنة بقوة الصدمة وشدة األزمة.تصدي هلا، كما أن جل التدابري
 والالمركزية المالية: وربيةاأل الوحد النقدية :المطلب األول 

 احلالية االتفاقية على واسعة إصالحات إدخال تتطلب األورويب النقدي االحتاد سالمة أن الواضح من بات لقد  

 دستورية صيغة تبين األورويب النقدي االحتاد من األمر يتطلب حيث دستوري، احلظ لسوء وبعضها قانوين، بعضها
   أدىن حدا تضمن لكي االحتاد يف الوطنية املالية السلطات nا وتلتزم األعضاء للدول املالية األوضاع تضبط موحدة

 يف عليها املنصوص الدستورية القواعد أحد املايل االنضباط يصبح وحيث االحتاد، يهدد الذي املايل االستقرار من
 .الدساتري تلك

 دفهو اهلو  األسعار يف االستقرار حتقيق هدف بني الواضح التقارب غياب إىل Majocchi (2003)يشري و       

 مبوجب األورويب املركزي البنك يلتزم فبينما األخرى، االقتصادية واألهداف "املركزية للبنوك األورويب للنظام" الرئيسي

 األهداف أن جند اهلدف، هذا لتحقيق الالزمة األداة واستخدام السعري، االستقرار حتقيق بضرورة ماسرتخيت معاهدة

الدول  قرارات بني التنسيق دون حتقيقها ال يتأتى قد  -الكامل والتوظف الدخول كزيادة -األخرى االقتصادية
     املالية السياستني بني التعارض من للحد الدول تلك بني التنسيق أمهية تتضح هنا ومن ،باالحتاد األعضاء
 1.املؤسسي التجانس لغياب" كنتيجة يظهر والذي ،والنقدية

 األورويب االحتاد مؤسسات ضعف يف تتلخص وريبألا الوضع تعيب اليت الرئيسية املشاكل إحدى أن والواقع    
 االجتاه ينشأ أن املمكن غري ومن. ككل األوروبيني أمام للمساءلة واخلاضعة املشرتكة املصاحل رعاية عن املسؤولة
 ناخبني ِقَبل من إال للمساءلة ختضع ال وبرملانات حكومات جتريها اليت الوطنية املصاحل حسابات من املشرتك األورويب
 .وطنيني

، ميكن أن يولد منافع خارجية (تشجيع النمو والتوظف) أو أضرار لدولة بتطبيق سياسة مالية توسعيةن قيام اإف   
قتصر على خارجية (زيادة الضغط التضخمية) يف االحتاد ككل. ويف أي من احلالتني جند أن املؤثرات اخلارجية مل ت

ن ىل تطبيق وضع مايل منوذجي من الناحية االجتماعية مإ، لذلك فهي ليست مدفوعة الوضع الداخلي يف الدول
خرى األعضاء يف االحتاد، فليس هناك ضمان بأن وحيث يصح هذا األمر أيضا بالنسبة للدول األ جهة نظر االحتاد.و 

عالوة على ذلك ويف احلالة اليت  ،يكون التوازن الكلي للسياسات املالية الوطنية، هو املرغوب فيه بالدرجة األكرب
                                                           

   . 8ـ7، ص2010 ، نوفمرب  السياستين المالية والنقدية التنسيق بين مجال في األوروبي النقدي االتحاد تجربةكمال،  مىن 1

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/27764/1/MPRA_paper_27764.pdf
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اقتصاديا وسياسيا حملاربة التضخم ميكن أن تربز املشاكل اخلاصة يتطلب فيها األمر تطبيق سياسات مالية مكلفة 
ما أن يكون جمموع السياسات املضادة للتضخم إونتيجة لذلك يتحقق أحد أمرين،  ،بالراكب اCاين داخل االحتاد

 1دول وهي الدول ذات أضعف وضع مايل.غري كاف، أو أن يقع عبء التكيف على كاهل عدد حمدود من ال
 اجلهة وضوح إىل باألساس يعود  إمنا "املؤسسي التجانس غياب" أن إىل Wicks(2002)يشري  السياق، ذاهيف    

 هذه ُحتدد ال بينما األورويب، املركزي البنك يف واملتمثلة ماسرتخيت معاهدة يف النقدية السياسة وتنفيذ صياغة dا املنوط

 2. -املالية السياسة ومنها- االقتصادية السياسة إدارة dا املنوط املؤسسة الوضوح درجة بنفس املعاهدة
     خرية غياب املؤسسات املركزية اليت تتمتع بصالحيات كافية، وباألخص انعدام السلطةوكشفت األزمة األ    

      إىل وعهمريكي برغم ضخامته وتنجناح الدوالر األمريكي يف خدمة االقتصاد األ باملقارنة يعزىحيث ، املالية املركزية
           هو نظام يفتقدهموال بني خمتلف الواليات من خالل االنفاق احلكومي الفدرايل و وجود نظام يتيح حتويل األ

 . 3وريباالحتاد األ
ذلك أن منوذج االحتاد الفيدرايل الذي نشأ من تاريخ الواليات املتحدة يتألف من ُعملة واحدة تُدار بواسطة هيئة    

وموازنة فيدرالية تعمل جزئيًا ولكن تلقائيًا على التعويض عن االضطرابات  ،سواق متكاملة للمنتجاتوأ ،فيدرالية
 وحكومة فيدرالية تتوىل املسؤولية عن التعامل مع املخاطر الكربى  ،االقتصادية اليت تؤثر على الواليات الفردية

وواليات توفر املنافع العامة اإلقليمية ولكنها ال  ،األخرى، وليس أقلها تلك املخاطر النامجة عن عمل القطاع املصريف
.تلعب دوراً فعلياً يف تثبيت استقرار االقتصاد الكلي

4 
ــ وبرملانا�ا على حنو متزايد ــ هي  ولكن خالفًا للحال يف أمريكا، فإن حكومات الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

إىل املوارد الفيدرالية، بل إىل جتميع املوارد الوطنية، فإن الدول الدائنة  اليت تتخذ القرارات. وألن املساعدات ال تستند
ونتيجة هلذا فإن توحيد العملة  ،تطالب حتمًا بقدر أعظم من السلطة يف مقابل توفري املزيد من الدعم للدول اCاورة

وروبا إىل مسافة أبعد عن مل يقرب أوروبا من الواليات املتحدة؛ بل على العكس من ذلك، كان سببًا يف دفع أ
 .الواليات املتحدة

، بشكل جوهري عن نظري�ا يف الواليات ة (الفدرالية) لالحتاد األورويبالسياسة املالية االحتاديختتلف  كما     
لذلك ميكن تطبيق  كرب نسبيا من املوازنة اخلاصة بكل والية،أن املوازنة الفدرالية أففي الواليات املتحدة جند  ،املتحدة

ن املوازنة أخر جند وعلى اجلانب اآلىل التنسيق فيما بني الواليات املستقلة. إسياسة مركزية للموازنة دون احلاجة 
يف  على ذلك زدأداة لتحقيق االستقرار االقتصادي. ، وبالتايل لن تكون فعالية كورويب صغريةادية يف االحتاد األاالحت

                                                           
 .582ـ 581مرجع سابق، ص ص  ،مكدونالد رونالد سي بول هالوود،1
 .8نفس املرجع، ص 2
 .4ـ3، ص 2010، ماي وتداعياتها على السعوديةأزمة اليورو جدوى لالستثمار، 3

  14/10/2012 . تاريخ االطرعإما الفيدرالية أو الفشل في أوروبامايسة كامل، جون بيساين فريي، ترمجة   4

http://www.project-syndicate.org/commentary/federalism-or-bust-for-europe-by-jean-pisani-ferry/arabic 
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تحقيق ما كأداة فعالة تعمل بشكل أتوماتيكي لإية تلعب املوازنة الفدرالية الكبرية دورين، الواليات املتحدة األمريك
 .1توزيع الدخل جغرافيا لصاحل األقل حظا لإلعادة، أو كأداة أتوماتيكية االستقرار االقتصادي الكلي

الواليات املتحدة تتبىن نظامًا ضريبياً أن وعند مقارنة احتاد العملة األوروبية بالواليات املتحدة، ميكن مالحظة     
مركزيا، حيث يسدد األفراد والشركات غالبية الضرائب املستحقة عليهم للحكومة الفيدرالية يف واشنطن، وليس 

  .لسلطات الواليات التابعني هلا أو السلطات احمللية

إىل بقية البالد، فإن الضرائب اليت يسددها وعندما يتباطأ النشاط االقتصادي يف إحدى الواليات األمريكية نسبة     
األفراد والشركات للحكومة الفيدرالية ترتاجع، وتزداد األموال اليت تتلقاها هذه الوالية من احلكومة الفيدرالية لصاحل 

يف استحقاقات البطالة وغري ذلك من برامج التحويل. واألمر ببساطة أن كل دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل ينخفض 
والية مثل ماساتشوستس أو أوهايو يؤدي إىل تغريات يف الضرائب والتحويالت يف والية تكساس حبيث يتم التعويض 

  .االخنفاض، فيتوفر بذلك حافز مايل كبري من ذلك

ففي الواليات املتحدة، يكون التحويل املايل مسموحًا به بني خمتلف الواليات يف حال أظهرت إحداهن أداء      
اً بشكل نسيب. ويف منطقة اليورو، تتوقع الدول أن متارس مستوى كبرياً من النظام املايل، وال توجد هناك أحكام ضعيف

تنظم عمليات التحويل املايل. وعلى الرغم من ذلك، ال يكاد يكون هناك أي مؤشر على االلتزام املايل من بعض 
 .الدول األعضاء

 – ستانفورد جامعة( ماكينون ورونالد ،)جريسي نيو – برينستون جامعة( جيمس هارولد من كلٌّ  الحظ وكما 

 مشكلةً  واجه أن سبق للخزينة، أمريكي وزير ل) أو -1804  1755( هاميلتون ألكسندر أنّ  ،ريكث وغريهم )كاليفورنيا

 املنصوص السلطات إىل هاميلتون جلأ .األمريكّية ةاالستقالل حرب خالل الدول خمتلف من املرتاكمة الديون مع مماثلة

 تدرجيّياً  احلديث الفدرايل النظام خرج وقد .الفدرايل القرض بإصدار الديون، هذه ضمان أجل من الدستور يف عليها

 القيود كلّ  من الرغم على وذلك االقتصاد، استقرار حتقيق على قادرة فدرالّية وميزانية مركزيّ  بنكٍ  خالل من حمنته من

.االقرتاض على الدول قدرات من حتدّ  اليت
2 

 املالية السياسات بتنسيق إليها مؤسسة يعهد تكوين ضرورة تأكيد إىل االقتصاديني بعض دفع الذي األمر وهو   

 من هام جزء مبثابة امليثاق ذلك يعد حيث والنمو، االستقرار مليثاق مكملة املؤسسة هذه تكون وأن األعضاء للدول

 إرشادية خطوط لوضع أساسية وركيزة ماسرتخيت، معاهدة من والتسعني التاسعة املادة أقر�ا للتنسيق واسعة آلية

 التنسيق من أكرب قدر حتقيق ضرورة "إىل املادة تلك أشارت فقد االحتاد. لدول االقتصادية السياسات لتنسيق واضحة

3."األعضاء للدول االقتصادي األداء بني املستمر والتقارب االقتصادية السياسات بني
 

و�ذا تكون منطقة اليورو قد خطت أوىل وقعت أوربا على اتفاق مييل إىل الفيديرالية املالية  2012ويف مارس 
الذي قال   خطوات حتقيق االحتاد املايل الذي سيضاف إىل االحتاد النقدي، مقرتبة بذلك من االحتاد "النقدي املثايل"

                                                           
 .582مرجع سابق، ص  ،مكدونالد رونالد سي بول هالوود،  1
 .64، ص 2012جويلية، 380، أحتاد املصارف العربية، عدد تصمد لن ..أضعف " اليورو: منطقةمارتن وولف،  2

 .13نفس املرجع ، ص  3
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 17الـقدية. ويستدعي االتفاق الذي وقعته دول منطقة اليورو كبار اقتصاديو العامل إنه شرط الزم لنجاح أي وحدة ن

دول من االحتاد األورويب وعارضته بريطانيا وثالث دول أخرى أن تتخلى الدول املوقعة عن قرارها السيادي بشأن  6و
بدور املشرف واملراقب قرارات امليزانية واإلنفاق لصاحل املفوضية األوروبية. وبناء على االتفاق ستقوم املفوضية األوروبية 

يف  3األعضاء، وتعاقب بشكل تلقائي الدول اليت تفوق ميزانيتها العجز املسموح به واملقرر بـ على ميزانيات الدول
 .املائة من الناتج احمللي اإلمجايل

معقدة للغاية وستستغرق  مسألة إضافة إىل االحتاد النقدي، من الواضح أaا Fiscal Union وجود احتاد مايل إن  
وقتا طويال قبل أن نراها على أرض الواقع. االحتاد املايل األورويب سيعين إنشاء وزارة مالية مشرتكة بني الدول األعضاء 
وخزانة مشرتكة وتدخل مركزي يف عملية صياغة وإعداد امليزانيات العامة للدول األعضاء وبالطبع سياسات ضريبية 

اشات التقاعدية. غري أن مثل هذه التعديالت ال شك ستتطلب وقتا طويال إلجنازها، واألسواق وقواعد مشرتكة للمع
ال متلك الوقت الكايف لالنتظار، من ناحية أخرى، فإن هذه التعديالت قد توسع اهلوة بني دول منطقة اليورو والدول 

 .خارج اليورو يف االحتاد األورويب

ال ميكن أن يتواصل دون حترك موازي باجتاه توحيد مايل وميزانية موحدة، إذ إن خري فإن االحتاد النقدي ويف األ   
ذلك سيجعل مبستطاع السلطة النقدية لالحتاد معاجلة املشاكل املتعلقة بتنسيق السياسات االقتصادية على مستوى 

لة بني االعضاء يف تكاليف ومنافع االحتاد، واملشاكل اخلاصة بعدم تساوي بني االقاليم املكونة االحتاد، واملشاركة العاد
الوحدة النقدية، مما يتطلب بالتايل منح السلطة النقدية املذكورة صالحيات اقتصادية وسياسية، وهو ما يثري إىل أن 

 .1التكامل االقتصادي والنقدي ال ميكن إال إذا كان ألعضاء التزام قوي باجتاه التوحد السياسي

 صدمات االقتصاديةالو  األوربيةالوحد النقدية : الثانيالمطلب 

توصلت معظمها  ،اليور قبل انطالق على االحتاد األورويب كمنطقة مثلى للعملة تجر إن الدراسات التطبيقية اليت     
 .2يصلح أن يكون منطقة عملة موحدة دوله ال بإمجالوريب اد األإىل شبه نتائج متقاربة من أن االحت

الدراسات اخلاصة مبدى مالئمة االحتاد األورويب لتطبيق الوحدة النقدية قد " إىل أن Travels"يشري  حيث   
" مبقارنة درجة االرتباط Bayoumi and Eichengreenتوصلت على نتائج خمتلطة. ففي دراسة مبكرة قام "

    اتدولة عضو يف االحتاد األورويب مع تلك اليت ختص األقاليم الرئيسية يف الوالي 12اخلاصة بالصدمات يف 
يف  1988-1962العرض كانت أكثر ارتباطا يف الفرتة صل إىل أن كًال من صدمات الطلب و وقد مت التو  ،املتحدة

مفاد ذلك أن الواليات املتحدة هي أقرب ما تكون إىل املنطقة املثلى ة عنها يف الدول املشار إليها. و الواليات املتحد
     للعملة قياسا إىل الدول األوروبية املشار إليها. ومع ذلك ومع مالحظة أن صدمات العرض هي األكثر أمهية 

كما وجدا   ،دي(من الناحية االقتصادية الكلية) بالقياس إىل صدمات الطلب اليت ميكن أن تزول داخل االحتاد النق
والدامنارك)   ،دول البنلوكس، و فرنسا، أيضا أن صدمات العرض يف جمموعة صغرية من دول االحتاد األورويب (أملانيا

                                                           
 .49عبد املنعم السيد علي، مرجع سابق، ص   1
 .578مرجع سابق، ص  ،مكدونالد رونالد سي بول هالوود، 2
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      مما يعين إمكانية تشكيل منطقة مثلى للعملة. وباستخدام أساليب إحصائية ،كانت على درجة عالية من االرتباط
 1.دولة عضو يف االحتاد األورويب H12ة بني إىل نتائج مشا Caporaleتوصل ،خمتلفة
ن الصدمات اليت أإىل نتائج مؤيدة للنظرة القائلة ب "Bayoumi and Prasadتوصل " ،ويف دراسة أحدث    

تضرب دول االحتاد األورويب ال ختتلف عن تلك اليت تصيب أقاليم الواليات املتحدة األمريكية. ولكنهما أضافا أيضاً 
حبيث  ،أن عنصر العمل يكون أقل قدرة على التنقل يف االحتاد األورويب بالقياس إىل الواليات املتحدة ،نتيجة مفادها

 أن نفس النوع من الصدمات ميكن أن يؤدي إىل خسارة أكرب يف الناتج األورويب عنه بالنسبة للواليات املتحدة.
     دولة واحدة هي اليت شهدت منطا خمتلفا متامحتاد األورويب توجد ة على ذلك جند أنه من بني دول االعالو      

وتلك الدولة هي اململكة املتحدة. وقد مت إعداد  ،من الصدمات باملقارنة باملتوسط العام لالحتاد األورويب
جل يف معدالت النمو الصناعي يف دول خمتلفة داخل " لتفسري التقلبات قصرية األBayoumi and Prasad"منوذج

وبالنسبة للملكة املتحدة بشكل منفرد جند أن حنو نصف التقلبات  ،. وبالنسبة هلذه اsموعة ككلاالحتاد األورويب
 aggregate shocks ميكن تفسريها من خالل هذا النموذج. وقد متت جتزئة مصادر التقلبات إىل صدمات إمجالية

      صناعة معينة يف مجيع وهي اليت تصيب industry shocksوصدمات للصناعة ،تؤثر على املنطقة بأسرها
        وهي اليت تنفرد Hا دولة معينة. وبالنسبة لالحتاد األورويب Country shocksوصدمات الدولة   ،الدول
ولكن احلال ليس على هذا النحو  ،ميكن تقسيم التقلبات املفسرة بالتساوي بني األسباب الثالثة املشار إليها ،ككل

من التقلبات املفسرة كانت ختص الصدمات اخلاصة  % 41في اململكة املتحدة جند أن بالنسبة للملكة املتحدة. ف
بدولة حمددة. فإذا مت تأكيد هذه النتيجة واستمر هذا النمط فإن ذلك يوضح أن جتربة اململكة املتحدة مع صدمات 

لنقدي. وقد يساعد ذلك أيضا العرض غري املتماثلة تطرح عديدا من التساؤالت خبصوص الرغبة يف االنضمام لالحتاد ا
يف تفسري السبب يف أن سعر الصرف املثبت اخلاص باإلسرتليين داخل النظام النقدي األورويب كان اختيارا مل حيظ 

 2.بنفس التساؤالت املثارة حول االحتاد النقدي
من دولة  13 دولة أوروبية 15"بدراسة منط الصدمات يف  Bayoumi and Eichengreen" وقد قام  
حيث مت  ،سابقاليها إدولة من شرق آسيا. وكانت النتائج بالنسبة ألوروبا مشاHة لتلك اليت أشرنا  11، وريكيتنيماأل

ورويب من دول الشمال هي اليت شهدت درجة ارتباط مرتفعة وعة صغرية فقط من دول االحتاد األالتوصل إىل أن جمم
 ." Two speed Europe" اوهو ما يشري إىل وجود حالة من ثنائية السرعة يف أورب ،بني صدمات العرض

 

 
 
 

                                                           
 .578ص  نفس املرجع. 1
 .579، ص نفس املرجع 2

*Carmen Reinhandt, kenneth Rogoff.,  «  cette fois, c’est différent, huit siècles de folie financière », Édition Pearson 2010. 
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 .األورويب لالحتاد بالنسبة القومية االقتصاديات انفتاح درجة: )9ــ  2( رقم جدول

لدول ة لالحتاد األورويب  ا نسب ل ا ب فتاح  درجة االن

(1998)* 

نمسا ل  %19 ا

بلجيكي  ل ا  %46 لوكسمبورجياالحتاد األورويب 

منارك لدا  %20 ا

ندة ل ن  %18 ف

 %13 فرنسا

ا ي ن ملا  %13 أ

يونان ل  %11 ا

ندة رل ي  %41 إ

ا ي ل يطا  %11 ا

ندة   %25 هول

غال  ر ت  %22 ب

ا ي ن ا  %14 إسب

لسويد  %19 ا

ملتحدة  %13 اململكة ا

 .اخلام الداخلي للناتج املئوية بالنسبة األورويب لالحتاد بالنسبة الواردات و الصادرات متوسط*   

 .220 ص سابق، مرجع أمال، قحايليةاملصدر:    

 ترتاوح آخر، إىل بلد من بشدة متغرية القومية االقتصاديات انفتاح درجات أن ، )9ــ  2( رقم اجلدول من يتضح و

% 11 األدىن احلد إىل لوكسمبورجي بلجيكي االقتصادي لالحتاد اخلام الداخلي الناتج من %46 األقصى احلد من

 .واليونان  إليطاليا اخلام الداخلي الناتج من

 حيث -األورويب االحتاد أعضاء بني احلجم اختالف شدة خالل من جزئيا، تفسر، الفروقات هذه كانت إن و حىت

 نتائج أن ذلك، مع تقرتح فإqا -الصغرية للدول بالنسبة أقل انفتاح بدرجة تتميز احلجم كبرية الدول أن جند

 االحتاد جمموع أن فيحتمل. املعنية دولة عشر خلمسة بالنسبة متماثلة حتما تكون لن الوحيدة للعملة مزايا/تكاليف

 .عظمى نقدية منطقة يشكل لن األورويب

هذه الدراسات اليت سبق انطالق اليورو تدل على أن االحتاد األوريب ما زال بعد مل يصل إىل مرحلة منطقة العملة   

املثلى، ولكن احلماس األوريب كان أقوى لوصول إىل الوحدة، وبالتايل فاألزمة األخرية ما هي إىل كاشف خللل بنيوي 

     .من البداية

 سياسات فهم ميكن ال   طقة عملة مثلى هي صدمة غري متماثلة،نمطقة اليورو اليوم كتعاين منها منزمة اليت فاأل  

 تؤثر اليت أي املناظرة أو املشرتكة الصدمة الصدمات، من نوعني بني التمييز دون الصدمات مواجهة يف املتبعة التنسيق
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 أعضاء أحد يف تؤثر اليت أي متماثلة، غري والصدمات النقدي االحتاد يف األعضاء البلدان كل على مماثل بشكل

 الدول بني مشرتكا عمال الصدمات من األول الشكل مع التعامل يتطلب حيث منه فرعية جمموعة أو االحتاد

 إىل ذلك ويرجع. النقدي االحتاد حالة يف صعوبة أكثر معه التعامل يعترب الذي الثاين، النوع عكس على األعضاء،

 قنوات عرب مير الصدمات من النوع هذا مثل يف التنسيق وأن الصرف أسعار يف التحكم سياسة متتلك ال الدولة كون

 القنوات هذه توضيح حول تدور كانت املثلى العملة مناطـق نظرية شهد`ا اليت التطورات أغلب فإن لذلك. أخرى

 األخرى القنوات تثبت عندما النقدي، االحتاد يف األعضاء الدول تتبناها أن جيب اليت منها املالية خاصة والسياسات

 .1 للصدمة للتصدي جناعتها وضعف فاعليتها عدم

 أن حقيقة خاصة، بصفة العمل لعنصر احلقيقية األجور يف وارتفاع كساد حالة تواجه اليت اليونان أزمة كشفت كما

 أمامها املتاحة اخليارات كانت اليونان يف املتأزم الوضع ظل ويف مثلى، عملة منطقة بالفعل ليس األورويب االحتاد

 األجور ختفيض على تعمل أن لليونان ميكن كساد حالة اليونان تواجه عندما النظرية الناحية فمن جدا، حمدودة

 وذلك الوطنية، العملة قيمة ختفيض خالل من أو التضخم، إىل اللجوء خالل من إما فيها، العمل لعنصر احلقيقية

 منعدما كان اخليارين هذين من ألي اليونان جلوء احتمال أن غري. القتصادها اخلارجية التنافسية درجة ترفع حىت

 احلقيقية القيمة لتخفيض األول اخليار إىل تلجأ أن تستطيع ال فهي النقدي، االحتاد يف عضويتها بسبب لألسف

 على سيطرlا عدم بسبب الكساد حالة من واخلروج االقتصادي النشاط مستويات حتفيز jدف اليونان يف لألجور

 تلجأ أن تستطيع ال أnا كما األورويب، املركزي البنك قبل من مركزية بصورة رمسها يتم واليت لديها، النقدية السياسة

 على قدراlا من تعزز أن من تتمكن لكي بتخفيضها تقوم حىت وطنية عملة متلك ال ببساطة ألnا الثاين اخليار إىل

 أن أيضا ميكن كان بديل كإجراء. تواجهها اليت السيولة أزمة حدة من التخفيف يف تستخدمها أجنبية عمالت مجع

 املتأزم املايل الوضع إن غري اهلدف، هذا حنو املصممة التوسعية املالية سياساlا خالل من الطلب بتحفيز اليونان تقوم

 أو نقدي احتاد يف االشرتاك بسبب عليها املفروضة القيود بسبب سواء بذلك، تقوم بأن هلا ليسمح يكن مل لليونان

 إىل اهلجرة على اليونانيني العمال تشجع أن هو اليونان أمام متاح خيار آخر. السيادي لدينها املرتفعة األعباء بسبب

 سوق على الضغوط من ختفف حىت وذلك أخرى، مرة يعودون مث اليونان يف األوضاع تتحسن حىت ا|اورة الدول

 اليونان التحاق من الرغم على اخليار، هذا فإن أخرى ومرة العامة، ميزانيتها على الضغوط من وتقلل فيها العمل

 مع سريع بشكل التكيف يف اليونان املهاجرين تواجه أن ميكن اليت املشكالت بسبب مقيدا، كان األورويب، باالحتاد

 أقفلت. احلالية أوضاعها ظل يف اهلجرة هذه مبثل ترحب ال قد املستقبلة الدول أن عن فضال املستقبلة، الدول بيئة

 .2أوضاعها حتسني وحماولة أزمتها مع للتعامل اليونان أمام اخليارات مجيع بالتايل

 هنا ندرك صعوبة إىل درجة استحالة التعامل مع الصدمات االقتصادية الغري متماثلة بسبب فقدان الدولة القدرة  

    التحكم يف السياسات النقدية من جهة وتضارب املصاحل واألهداف بني الدول اليت تعاين من األزمة  على

 واألخرى خارج الصدمة.

                                                           

1 .2011فيفري26املركز اجلامعي الواد،  زمات،األ ن، ملتقى الدويل حول  واقع التكتالت االقتصادية زمأزمة منطقة اليورو و أثرها على مستقبل االتحاد األوروبيالطاهر هارون، 
  

مرجع سابق. مثلى؟،  عملة منطقة األوروبي النقدي االتحاد هلابراهيم السقا،   2
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 االقتصادي: التباينو  الوحد النقدية األوربية :ثالثالمطلب ال

  و  kenneth Rogoffأوضحا كل من     
*
Carmen Reinhandt  يف كتبهما حول األزمات املالية عرب

التاريخ أن األزمات البنكية الدولية تتحول يف أغلب احلاالت إىل أزمة ديون سيادية، وأن األماكن اليت تنفجر فيها 
هذه األزمات هي احللقات الضعيفة من االقتصاد الدويل. لقد حدث هذا خالل سنوات الثمانينات يف أمريكا 

 .1دث يف منطقة اليورو خالل السنوات األخريةالالتينية وهو ما حي
ومع  منطقة اليورو حتقيق تقاربا متزايدا، عندما قدم اليورو توقع العديد من االقتصاديني أن اقتصادات الوطنية يف  

ذلك فإن العديد من االقتصادات املنطقة ظلت خمتلف متاما أو قد اختلفت بالفعل يف عدد من األبعاد االقتصادية 
داخل  ويعتقد عموما أن هذه االختالف وقعت على نطاق واسع بني اثنني من اcموعات .خالل العقد املاضي أكثر

بلجيكا، أملانيا، فنلندا، فرنسا، لوكسمبورغ، وهولندا  منطقة اليورو الدول األوروبية الشمالية، مبا يف ذلك النمسا،
ن، ايرلندا، ايطاليا، الربتغال، وإسبانيا هذه االخري يشار إىل مخس الدول األوروبية اجلنوبية، مبا يف ذلك اليونا وجمموعة

 ».PIIGS*«بلدان منها
 التفاوت يف متمثالً  كان ــ اجلنوب يف النمو دون حتول اليت العقبة واآلن ــ اليورو منطقة أزمة وراء األساسي فالسبب  

 أثناء'' الشمال''و'' اجلنوب'' خاصة اإلنتاج، بتكاليف يتصل فيما املنطقة أطراف على الواقعة الدول بني طرأ الذي
 يف 36 بنسبة األربعة اجلنوبية البلدان يف العمل وحدة تكاليف ارتفعت فقد. اليورو استخدام أعقب الذي األول العقد
 من بأقل مقارنة ،2010 إىل 2000 من الفرتة أثناء التوايل، على املائة يف 25و املائة، يف 30و املائة، يف 28و املائة،

 من وأكثر اليونان يف املائة يف 30 جتاوز 2010 ~اية حبلول تراكمي تفاوت إىل أدى الذي األمر أملانيا، يف املائة يف 5
  .وإسبانيا وإيطاليا الربتغال يف املائة يف 20
إن وجود الدولة عضوا يف االحتاد النقدي يفرض عليها أن تتابع عن كثب تنافسيتها اخلارجية سواء داخل منطقة   

االحتاد النقدي أو خارج االحتاد النقدي، ذلك أن ارتفاع األسعار يف إحدى الدول األعضاء يؤدي إىل أن سلعها 
لة جانبا من إيرادا�ا بالنقد األجنيب نتيجة لرتاجع تصبح أكثر كلفة بالنسبة للخارج، ومن مث سوف تفقد هذه الدو 

      صادرا�ا واحتمال حدوث عجز يف ميزان مدفوعا�ا، األمر الذي يؤدي إىل إضعاف قدر�ا على الوفاء 
      ذهــارجي فإن تأثري هــذه الدولة على التمويل اخلــا يتزايد اعتماد هــاصة عندمــصفة خـبالتزاما�ا اخلارجية، وب

 أكثر وضوحا. بحـة يصـاملشكل
هاتني اcموعتني من البلدان على مدى االجتاهات االقتصادية يف متوسط باملقارنة ) 12ـ  2( رقم يظهر الشكل    

، حيث شهدت معدالت النمو االقتصادي يف املتوسط 2008قبل اندالع األزمة املالية العاملية يف عام  .العقد املاضي
شهدت معدالت النمو العامة يف  ولكن يف املقابل .مع دول مشال أوروبامقارنة GIIPS ارتفاعا كبريا يف دول 

وأدى  جور بشكل كبري،ارتفاع األعمال و ال ات، باإلضافة إىل تعويض GIIPSسعار (التضخم) ارتفاعا سريعا يفاأل
لدول األوروبية  وزيادة يف القدرة التنافسية الصناعية  GIIPSالقدرة التنافسية الصناعية لدول ذلك إىل فقدان

                                                           
  ، مرجع سابق.-اجلزائر –باملركز اجلامعي بالوادي   2011فيفري  27و  26امللتقى الدويل الثاين حول: واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات يومي ، الطاهر هارون 1

جنوب أوربا األكرب تأثرا بأزمة الديون السيادية).(دول  وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وأيرلندا اليونان كل من   إىل * يشري  
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الدول األوروبية الشمالية  عجز يف امليزان التجاري، يف حني أنيف املتوسط  GIIPS ونتيجة لذلك واجهت .الشمالية

 .1يف دول اجلنوب باملقارنة مع دول الشمال حققت فوائض جتارية كبرية. وهذا ما أدى إىل ارتفاع الدين احلكومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Raymond J. Ahearn, The Future of the Eurozone and U.S. Interests ,CRS Report for Congress, January 10, 

2011,p9. 
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 ودول أوربا الشمالية» PIIGS«ادية بني دول ص): مقارنة املؤشرات االقت12ـ  2الشكل رقم(
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Source : Raymond J. Ahearn, op. cit  ,p10 
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األورويب إىل عدة أسباب كنوع السياسة االقتصادية املتبعة، كما أن تعزى االختالفات املوجودة بني دول االحتاد و 

نظام اليورو غري  مصمم ترجع إىل خلل يف البناء املؤسسي لليورو، حيث أن   هناك من يرى أن هذه االختالفات

      مة بطريقة توفر إمكانيات املساندة واإلنقاذ للدول األعضاء يف حال حدوث أزمة لديها، وهذا ما أثبتته أز 

لليورو رمسيا اجته رجال األعمال  لالستثمار يف هذه البلدان  باعتبارها مناطق  »PIIGS«الـاليونان، فبعد تبين دول 

آمنة ونظرا الخنفاض أسعار الفائدة  فيها مقارنة بالدول الشمالية، وهو ما أحدث نوع من الضبابية والتشويه للقرارات 

تج عنه إفراط االستثمار يف بعض القطاعات، باإلضافة إىل قيام القطاع اخلاص بزيادة االستثمارية  يف منطقة اليورو ن

ملشاريع استثمارية ضخمة للحفاظ  »PIIGS«االقرتاض وبالتايل زيادة الطلب الكلي، تزامن ذلك مع إطالق دول الـ

من دول أوروبا الشمالية، كل على معدالت منو عالية ومستمرة مما دفعها إىل اللجوء إىل االقرتاض اخلارجي خصوصا 

 PIIGS«.1«هذه العوامل سامهت يف النهاية يف تعميق العجز املايل لدول الـ

إىل دعم الطلب احمللي مما أدى إىل ارتفاع معدالت النمو فيها  »PIIGS«أدى تدفق رؤوس األموال إىل دول الـ     

ولكن أيضا معدالت مرتفعة من التضخم انعكس على تراجع القدرة التنافسية هلذه الدول وانتقال العجز املايل إىل 

 . )13ـ  3(الشكل رقمامليزان التجاري (العجز التوأم)

(نسبة من  تطور احلساب اجلاري مليزان املدفوعات يف بعض البلدان األوروبية.   ):13ـ  3الشكل رقم (

) %GDPالناتج

 
Source : Rymond J. Ahearan and others, op-cit, p 12. 

من  %80إىل تراكم الديون العامة واخلاصة وصلت إىل   »PIIGS«أدى العجز يف احلساب اجلاري لدول الـ    

حجم الناتج اإلمجايل احمللي، ويف املقابل مل تتأثر دول أوروبا الشمالية كثريا بعد إطالق اليورو، كما مل تشهد تدفقات  

احلفاظ على  كبرية  لرؤوس األموال و نتيجة لسياسا�ا املالية املتناسقة و اليت �دف إىل احتواء الطلب الكلي مع

                                                           
1 Uri Dadush and Bennett Stancil, “Europe’s Debt Crisis: More than a Fiscal Problem,” in Paradigm Lost: The Euro in 

Crisis, ed. Uri Dadush and Contributors (Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2010, p 9-15. 

 البرتغال

 اليونان

 هولندا

 إسبانيا

 إيرلندا

 ألمانيا
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معدالت تضخم منخفضة، وهذا ما أكسبها قدرة تنافسية أكرب  مقارنة بنظري+ا اجلنوبية، مما جعلها تصدر إىل دول 
 وحتقيق فوائض معتربة يف حسابا+ا اجلارية. »PIIGS«الـ

معدالت  مما جعل  «PIIGS»مسحت معدالت الفائدة املنخفضة يف منطقة اليورو باالقرتاض دون ختوف  لدول الـ
التضخم فيها أكرب مبرتني  عن سائر الدول األوروبية وهذا ما انعكس سلبا على معدالت الفائدة احلقيقية اليت 
أصبحت منخفضة جدا، أدى ذلك إىل تراجع االدخار وتشجيع االقرتاض االستهالكي وبناء املساكن خصوصا يف 

.ايرلندا وإسبانيا
1 

 خالصة الفصل

النقدي األورويب كما هو عليه قد ولد اقرتاضًا مفرطًا من قبل معظم البلدان األوروبية، اليت لن تكون قادرة  االحتادإن 
يف ظل الظروف احلالية رمبا، على إعادة سداد ديوjا بالكامل. إن إدامة نظام العملة الواحدة احلايل املوجود يف أوروبا 

اليونان، إيطاليا، وإسبانيا  يل، إن وضع أملانيا داخل منطقة نقدية معيتطلب، وببساطة مكابدة الكثري من آالم التعد
ءة كاقتصاد أملانيا.  اىل اقتصادات واعية للتكلفة وفاعلة وكفإمن بني دول أخرى مل حيوِّل تلك االقتصادات وينقلها 

لدول األعضاء يف احتاد نقدي كما أن الوضع املايل املتأزم يثري إشكالية فنية مهمة حول اآلليات اليت ينبغي أن تعمل ا
على أساسها. من حيث املبدأ يفرتض أن تلتزم الدول األعضاء يف االحتاد النقدي باتباع سياسة نقدية موحدة، بينما 
ليس لديها االلتزام نفسه فيما يتعلق بسياسا+ا املالية، وهو ما يلقي بظالل الشك حول مدى مناسبة معايري التقارب 

   افر يف الدول األعضاء قبل وبعد االنضمام إىل االحتاد النقدي، بصفة خاصة معايري التقارباليت يفرتض أن تتو 
      من الناتج احمللي للعضو وأال يزيد الدين العام على% 3املايل، اليت تنص على أال يتجاوز عجز امليزانية نسبة 

 .من الناتج احمللي كذلك % 60نسبة 

                                                           
1
   Rymond J. Ahearan and others, op-cit, p 12. 
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  :تمهيد

 جتسيد أ@ا على إليها نظر اليت األورويب، النقدي االحتاد لدول موحدة كعملة اليورو إطالق مت سنوات عشر منذ    

  بدء ومع االحتاد، يف األعضاء الدول أحناء مجيع يف واحدة عملة باستخدام االقتصادي التكامل قمة الدول هذه لبلوغ

       وباحتمال األوىل، العاملية االحتياط عملة إىل بتحوله املوحدة العملة على ةاملعلق اآلمال تعاظمت اليورو استخدام

 .الدوالر حمل حيل أن

 وعملة موحدة عملة استمرارها إمكانية حول التساؤالت وتدور دارت الدولية العملة هلذه اإلجنازات هذه كل لكن    

 أزمة بسبب واألخطاء، بالثغرات مملوءة جتربة أ@ا على ليوروا إصدار جتربة إىل عامليا ينظر أصبح فقد. عاملية احتياط

 nذه احمليطة للمخاطر نتيجة التذبذب يف اليورو على العاملي الطلب وأخذ الصورة انعكست و األوروبية، الديون

 دماتالص أصبحت كما فيه، أصدر الذي اليوم عن خطورة أكثر املرحلة هذه يف يعد لليورو، الدويل فالوضع. العملة

 .جانب كل من اليورو تالحق

 يرمسون اخلرباء من العديد جعل ما األوربية، النقدية للوحدة األكرب واالمتحان احملك اليونانية الديون أزمة لتمثل    

 عدم أو اإلفالس، يتوقع والبعض اليورو، منطقة ا@يار يتوقع بعضها األوربية، للعملة احملتملة السيناريوهات من جمموعة

 بعض وتوقف الشركات عائدات اخنفاض مع القروض، على احلصول يف الصعوبة مث ومن الديون، سداد عل درةالق

 يف األورويب لالقتصاد سوداوية صورة ترسم وكلها متوقعة، أو قائمة سيناريوهات ومجيعها.. البطالة وانتشار املصانع،

 .اليورو منطقة يف أخرى مرة الروح عودة مكانيةوإ باملستقبل املتفائلني بعض هناك أن إال القادمة، السنوات
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 المبحث األول

 االتحاد األوربي في ومستويات النمو الدولية زمة األوربية على مكانة اليوروأثر األ

 ةاألمريكي املتحدة الواليات وبالتحديد الصاعدة الدولية االقتصادية القوة مصاحل عن لتعرب وودز بريون اتفاقية جاءت

 يف بارزة مكانة األمريكي الدوالر واحتل املتقدم، الرأمسايل العامل قائد باعتبارها الثانية العاملية احلرب من خرجت اليت

 النقدي النظام عليه يعتمد اليت االرتكاز كعملة اإلسرتليين واجلنيه الذهب حمل الدوالر حل وبالتدريج الدولية السوق

 معظم يف النقدية السلطات _ا حتتفظ ارتكازية احتياط وكعملة الدولية املعامالت يف الرئيسية الدفع كوسيلة الدويل

 عمالت تضم اليت املوحدة األوروبية العملة األورو، وهو للدوالر جديد منافس ظهر 1999 عام وحبلول العامل، بلدان

 جديدة حتول نقطة شكل يداجلد املنافس وبظهور ، 2011العام مستهل يف استونيا دولة آخرها دولة، عشر سبعة

 الواليات مواجهة من متكنها اقتصادية مقومات بامتالك األورو منطقة لدول مسحت الدولية األسواق صعيد على

 مبركز ستفوز اليت العملة بشأن واختلفت اآلراء وتضاربت جتاهله، ميكن ال دويل بنفوذ تتمتع وجتعلها األمريكية املتحدة

أزمة  مثخاصة بعد أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية وبروز اليورو،  الدويل النقدي النظام يف الصدارة

 .األوربية لتضع نفس التساؤل حول قوة اليورو ومكانته الدولية بلى ومستقبله كعملة أوربية موحدةالسيادية الديون 

 :دوليالنقدي العملة ارتكازية في النظام كاليورو  مقومات : ولالمطلب األ

 ):الوظائف والخصائص(العملة االرتكازية  :أوال

فعلى املستوى  ،ساس تلعب دورا هاما يف االحتياطيات الدوليةعملة وطنية يف األ أtا على العملة االرتكازيةتعرف    

وعادات  أي أن تكون مقياسا لقيم ،الدويل يتعني أن تقوم تلك العملة بالوظائف الرئيسية التقليدية الثالثة للنقود

وميكن التحقق من دور العملة الرئيسية كمقياس للقيم عندما نرى تلك العملة تستخدم بشكل . للتبادل وخمزنا للقيمة

كما هو احلال بالنسبة لسعر برميل البرتول وغريه من املنتجات الدولية ( رئيسي لتسعري املنتجات على املستوى الدويل

خرى ترتبط قيمتها ارتباطا لصيقا بتلك األرى العديد من العمالت الوطنية ما نوعند ،)حيث يعلن عنها دائما بالدوالر

عندما نرى اتساع دائرة وحجم استخدامها  الدويل كذلك ميكن التحقق من دور تلك العملة كوسيط لتبادل  ،العملة

 .1لتسوية املعامالت الدولية ويف عمليات البنوك وأسواق الصرف على املستوى الدويل

 :نقاطالجيب أن تتسم العملة القوية دوليا جبملة من ىل هذه الوظائف إافة باإلض  

توافر الثقة يف قيمة العملة أي متتعها بقيمة وسعر صرف مستقرين ويكون ذلك عن طريق التحكم يف معدل  ــ 1

خرى دون احلاجة إىل رفة قيمة العملة ازاء العمالت األالتضخم يف البلد املصدر للعملة وهو ما ميكن املتعاملني من مع

              مريكيةيات املتحدة األاجراء حتريات ملعرفة القيمة املستقبلية، وقد كان معدل متوسط التضخم يف الوال

بينما سجل  %5.5ول وريب، حيث سجل األاأل ن معدل التضخم املسجل يف االحتادأفضل م 1989ــ  1980بني 

مقابل  %3.2وريب إىل اخنفض معدل التضخم يف االحتاد األدة ماسرتخيت ولكن بعد التصديق على معاه %7الثاين 

 .19992ـ1990مريكية خالل الفرتة ت املتحدة األيف الواليا 3%

                                                           
 .163مدحت صادق، مرجع سابق، ص   1
 .2005أفريل  20ـ18، ملتقى الدويل اليورو اقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات، جامعة االغواطورو في التجارة الدوليةدور األصرارمة عبد الواحد،  2
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صائص االقتصادية للبلد املصدر للعملة من حيث احلجم االقتصادي وحصته من التجارة الدولية فكلما كان اخلــ  2

مجال ملنطقة اليورو شكل الناتج الداخلي اإل 1997ملة كبريا، فمثال يف سنة التجارة أكرب كان التعامل بالع محج

 1.%27مريكية بـاليات املتحد األمن الناتج الداخلي العاملي اخلام وحتلت املرتبة الثانية بعد الو  %22جمتمعة 

ستقرار الداخلي من فاال يذ يلعب دور احلاضن لنشاط االقتصادإ: االستقرار السياسي لدولة املصدرة للعملة ــ 3

واملسلحة أو حركات االحتجاج العنفي واالنقالبات العسكرية من جهة واحلروب  ةخالل غياب النزاعات العريق

والتهديدات اخلارجية من جهة أخرى يعطى العملة احمللية قوة وثقة على املستوى الدويل لتكون عملة ارتكازية يف 

يف  األوىلمريكية النموذج يف هذا ا`ال مما أعطى الدوالر املكانة املتحد األ عتربت الوالياتاي، إذ العامل  االقتصاد

 .رهاباإليهتز بسبب ما يعرف باحلرب على سبتمرب بدأ هذا اجلانب  11، ولكن بعد أحداث الدويلاالقتصاد 

وات مالية متعددة مالية متحررة وواسعة وعميقة من حيث توفرها على أد أسواقتوفر البلد املصدر للعمة على  ــ 4

، ولدى وعميقة بأن تكون هلا أسواق مالية ثانوية متطورة حيث تساهم يف زيادة الطلب على العملة لالستثمار

 .2خرىمل مقارنة مع بقية دول العامل األسواق يف العاالواليات املتحدة أكرب األ

صف بصفتني أساسيتني ومها السيولة ن تتألكي تدخل عملة ما سلة عمالت االحتياطيات الدولية فال بد و و      

وعمق سوق النقد اخلاص qا، ومن مث فال يكفي أن تكون الدولة صاحبة العملة املرشحة ألن تكون عملة احتياط 

دولية قوية اقتصاديا، فهذا شرط الستقرار العملة، ولكن استقرار قيمة العملة ليس شرطا كافيا لصالحية العملة ألن 

لى سبيل املثال فإن الوضع االقتصادي القوي واملستقر لدول مثل النرويج وسويسرا وكندا تكون عملة احتياط، ع

 . وأسرتاليا مل ميكن عمالwا بأن حتتل وضعا ذا أمهية على املستوى الدويل يف سلة احتياطيات العامل من النقد األجنيب

مثال أمريكا مبيزة غري عادلة مقارنة بدول العامل وتتمتع الدولة صاحبة العملة الرئيسة يف االحتياطيات الدولية       

األخرى، خصوصا فيما يتعلق بقدرwا على إصدار أدوات دين تتجاوز احلدود اآلمنة دوليا، فضال عن قدرwا على 

طباعة املزيد من عملتها دون أن تصاحب ذلك آثار كبرية على املستوى الكلي qا، على سبيل املثال ميكن هذا 

ميز أمريكا من أن متطر العامل مبئات املليارات من الدوالرات املطبوعة دون أن يصاحب ذلك تلك اآلثار الوضع املت

املتوقعة بني النمو يف عرض النقود والتضخم، ذلك أن جانبا كبريا من هذه النقود اإلضافية سيتم تداوله واالحتفاظ به 

.خارج الواليات املتحدة
3 

من احتياطي النقد % 90الدوالر واليورو اللذين ميثالن معا اليوم ما يقرب من  ىدويل عليعتمد النظام النقدي الو      

، وهي العملة "حقوق السحب اخلاصة"من قيمة % 80البنوك املركزية واحلكومات، وما يقرب من  ىجنيب لداأل

من سندات % 75 ىذلك، ما يزيد عل ىعالوة عل. عضائهأالنقد الدويل و  املستخدمة يف التعامالت بني صندوق

كما ا�ما وقود . والعملتان معا يشكالن حوايل ثلث املعامالت يف البورصات العاملية. الدين مقومة بالدوالر واليورو

 .التمويل والتجارة الدولية

                                                           
 .260، ص2000، مطابع االهرم ، مصر، 142، جملة السياسة الدولية، العدد دولية في مواجهة الدوالرمكانة اليورو الأمحد النجار،  1
 .43، ص1998جوان ، 2العدد ، جملة التمويل والتنمية، االستخدام الدولي للعمالت الدوالر االمريكي واليوروجورج تافالس، 2

  .15/09/2012 االطالع تاريخ ،السعودية االلكرتونية، االقتصادية لةجم ،، احتياطيات العالم من النقد األجنبيإبراهيم السقا 3

http://www.aleqt.com/2012/08/24/article_685729.html  
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 العالمي االقتصاديالنظام  في واليور  منطقة مكانة: ثانيا

إطالق العملة جيد أن ليورو حىت قبل بداية تداوله طقة املنن املتمعن يف االمكانات االقتصادية واالجتماعية إ   

أسواق العمالت بصفة خاصة وبظهور جدل  قتصادية عاملية تتسم باالضطراب يفظروف ا يفاألوروبية املوحدة كان 

ملكانة النسبية لالقتصاد حول ضرورة وضع ضوابط على املضاربة على العمالت، وتتسم أيضا بتحسن ا يحاد وجد

تسم البيئة االقتصادية اموازينه الداخلية بصورة حامسة تدعم مكانة العملة األمريكية، كما  وإصالح اخللل يف األمريكي

الدول مبا يشكل عنصرا مواتيا للعملة  معظم بظهور بوادر مترد حقيقي على الدوالر يف وقتهاورو أطلق الي اليتالدولية 

 .األوروبية املوحدة

، وهذه الدول العملة األوروبية املوحدة االحتاد األورويب يفمن دول  ل املوجة األوىل ــــ دو  دخلت إحدى عشر دولة  

سبانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا وفنلندا والربتغال وايرلندا ولوكسمبورج ومتتلك هذه الدول اأملانيا وفرنسا وإيطاليا و  هي

 بلغ الناتج احمللى) 8(رقم امللحقدة األمريكية، وبالنظر إىل العامل بعد الواليات املتح أكرب اقتصاد يف وقتها ثاينجمتمعة 

العام  الناتج العاملي يفمن % 22.4، مبا يشكل حنو 1997عام  مليار دوالر يف 6308جمتمعة حنو لدول ـ يورو ـ 

م نفسه العا من الناتج العاملي يف% 27.5مليار دوالر للواليات املتحدة مبا يشكل حنو 7746املذكور مقارنة بنحو 

ومثلها مثل الواليات املتحدة األمريكية متتلك . 1999/ 98العامل  تقريره عن التنمية يف ك الدويل يفوفقا لبيانات البن

عامة وبالذات  جمال اخلدمات واإلنتاج الصناعي يفدول ـ يورو ـ اقتصادات صناعية متقدمة عالية القدرة على املنافسة 

دات متتلكها اقتصا املنافسة اليتهو أساس القدرة العالية على  لوجيا التقدم التكنو صناعات التكنولوجيا العالية وهذ

تتفوق بشكل كبري على الواليات املتحدة  ا التجارية املتفوقة عامليا واليتحيازة مكانته دول ـ يورو ـ وتستند إليها يف

حنو مبا شكل  1997عام  مليار دوالر يف 1680األمريكية وقد بلغت قيمة صادرات دول منطقة ـ اليورو ـ جمتمعة حنو 

مليار دوالر توازى  6876بلغت  مقارنة بالصادرات األمريكية اليت العام املذكور، من الصادرات العاملية يف% 30.5

مليار دوالر متثل  15358أما واردات دول ـ يورو ـ فإ�ا بلغت  1997عام  من الصادرات العاملية يف% 12.4و ـ حن

مليار دوالر توازى  8987بلغت قيمتها  مقارنة بالواردات األمريكية اليت، 1997واردات العاملية عام من ال% 27.3

القوة  منطقة ـ يورو ـ جمتمعة هيجمملها أن دول  وهذه البيانات توضح يف 1997ة عام من الواردات العاملي %16حنو 

وربية يف هذا قبل انطالق العملة األ .1العامل الثانية يف العامل، فضال عن كو�ا القوة االقتصادية التجارية األعظم يف

 .1999الفاتح جانفي

مع الواليات املتحدة عن طريق املقارنة  )2011ــ  2010( اليورو ملنطقة الراهن أما يف الواقع االقتصادي    

كة كجزء من االحتاد اليورو كعملة املشرت  د أدخلوق هي احتاد سبعة عشر دول ذات سيادةفمنطقة اليورو األمريكية 

، يبلغ الناتج احمللي 2010يف عام مليون نسمة 332 بلدان االحتاد النقدي األورويب  يعيشون يف .األورويب

بني  .يف املئة من الناتج احمللي اإلمجايل العامل 15اقتصاد منطقة اليورو ميثل ما يقرب من  .يورو ترليون 9,2اإلمجايل

ماليني  8من الزمن، وقد مت إنشاء  خالل نفس الفرتة  .مليون وظيفة 14اليورو أنشأت منطقة  2011و 1999عامي 

                                                           
 .2012/09/12، تاريخ االطالع مكانة اليورو الدولية ومواجهة الدوالر األمريكى ،السيد النجارامحد  1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=219487&eid=46 
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.وظيفة يف الواليات املتحدة
األوىل   ةالناتج احمللي االمجايل فيها يفوق اليابان بأكثر من النصف، كما حتتل املرتب 1

أ و اليابان على .م.لوبالنسبة  13.3و 11.1مقابل  19.7صدر ومستورد يف العامل بصادرات قدرت بـ مكأكرب 
 ).1ـ  3(رقم   اجلدول التوايل

 املؤشرات االقتصادية ملنطقة اليورو مقابل الواليات املتحدة واليابان) 1ـ  3(اجلدول رقم
الواليات المتحدة  اليابان

 االمركية

الوحدة  منطقة اليورو

 المستخدمة 

 

 عدد السكان مليون نسمة 330.5 307.5 127.7

 الناتج احمللي االمجايل % 15.1 20.4 6.0

 الناتج احمللي االمجايل للفرد ألف دوالر 27.1 36.9 25.8

 معدل العمالة % 10.0 9.6 5.1

من الناتج % -6.3 -11.3 -8.7
 االمجايل

٪ من )-(أو العجز (+) الفائض 
 الناتج احمللي اإلمجايل

 لدين اإلمجايل  79.2 68.6 180.4

 ن السلع واخلدماتالصادرات م  19.7 11.1 13.3

 European Central Bank, “The Monetary Policy of the ECB”, Germany, 2011, p. 30. 

وربية منافسا حقيقيا لدوالر وبقية العمالت االرتكازية األخرى على املستوى هذه املقومات جعلت من العملة األ
قا من اليونان وتشكل االمتحان اجلدي واحلقيقي لقدرة وربية انطالتتفجر أزمة الد يون السيادية األ الدويل، قبل أن

 اليورو على املنافسة الدولية

 دولي يزمة على أسعار صرف اليورو ومكانته كعملة احتياطتداعيات األ: المطلب الثاني

 اليورو صرفأسعار : أوال

يعترب  االستقرار هذا ألن لكوذ الدول، خمتلف يف النقدية السياسة أولويات من العملة صرف سعر استقرار يعد    
 معظم تسعى لذلك ،األسعار استقرار على واحملافظة املدخرات وجذب ،رلالستثمار  املناسبة البيئة لتوفري أساساً 

 متر اليت احلادة التقلبات دوهلا لتجنيب عمالtا صرف سعر استقرار ضمان إىل tدف سياسات انتهاج إىل احلكومات

 يف كبري عجز من تعاين الدول هذه معظم ألن تقدمةامل الدول يف الدور هذا ويتعاظم ، ىألخر  فرتة من العمالت zا
 مما ، اخلارجية واملشاكل لألزمات عرضه وأكثر الدولية، االقتصادية بالتقلبات تأثرا أشد جيعلها مما مدفوعاtا، ميزان

 . فيها احمللي االستقرار درجة على سلبا ينعكس
                                                           

1Pierre Werner Lecture by Mr Yves Mersch,  Optimal currency area revisited, Governor of the Central Bank 

of Luxembourg, at the European Institute, Florence, 26 October 2011.p1. www.bis.org/review/r111027b.pdf 

 



 موحدة أوربية كعملة ومستقبله الدولية اليورو مكانة على وربيةاأل زمةاأل تداعيات             الفصل الثالث 

134 

 

جنبية مقوما بوحدات من العملة احمللية أي عدد الوحدات من العملة سعر العملة األ عنيعرب الذي سعر الصرف ف

احمللية الالزمة للحصول على وحدة من العملة األجنبية، أو هو سعر مبادلة عملة ما بأخرى وهكذا تعد إحدى 

 .واستقرارها لعملةا ساس لقوةميثل املقياس األ. 1العملتني سلعة يف حني تعترب األخرى السعر النقدي هلا

وربية عمالت األأسعار صرف ال مت حتديد 1999ور لتعامالت املصرفية يف منطقة اليو يف ا وومنذ بدء التعامل باليور     

كما حدد سعر اليورو مقابل ل بعضها البعض ومقابل اليورو،  للبلدان اليت وافقت على استخدام العملة املوحدة مقاب

يورو ولكن مع aاية السنة اخنفض سعر اليورو إىل /دوالر1,1785بـ 1999في الدوالر بتاريخ األول من جان

، واستمر اخنفاض اليورو مقابل الدوالر )%17,3(دوالر يف األسواق الدولية والذي ميثل اخنفاضا بنسبة 1,005

يبلغ  كان سعر اليورو  2001، ويف نوفمرب 2000دوالر فقط يف aاية نوفمرب 0,856ليصل إىل 2000خالل عام 

ليبلغ متوسط  2002عن القيمة االمسية األوىل، إال أنه عاد وارتفع سنة ) %30(دوالر والذي ميثل اخنفاضا 0,88

دوالر، وواصل االرتفاع 1,1 جوانليبلغ يف  2003دوالر، وواصل االرتفاع خالل عام  0,946سعره ذلك العام 

من القيمة ) %30(ل زيادة عن القيمة االمسية بنسبةدوالر والذي ميث1,24م اليبلغ مع aاية الع2004خالل سنة 

مقابل الدوالر مسجال يف  2009و 2008ليسجل أعلى مستوياته يف عامي  وستمر اليورو يف االرتفاع .2االمسية

 تعلى التوايل وذلك يف أصعب أوقات الدوالر الناجتة عن أزمة الرهن العقاري اليت انطلق 1,47و 1,39املتوسط 

، وهو ما ميكن راء مقابل العملة الزرقاء اليوروضبظالهلا على الثقة يف العملة اخل تلقأمريكية و املتحدة األمن الواليات 

 .)2ـ  3( رقم اجلدول  .خرى حتديدا الني الياباين والفرنك السويسريابقته مع بقية العمالت الصعبة األمط
 

 )2002/2008(الياباين أسعار صرف اليورو مقابل الدوالر والني ) 2ـ  3( اجلدول رقم

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 العملة

 1.394 1.470 1.370 1.255 1.244 1.243 1.131 0.945 دوالر/يورو

 130.33 152.29 161.25 146.10 136.88 134.38 130.97 118.08 ين/يورو

 1.510 1.586 1.642 1.573 1.548 1.543 1.520 1.466 فرنك/يورو

  25/09/2012،االطالع  تاريخ من اعداد الطالب باالعتماد على املوقع،: صدرامل

http://fxtop.com/fr/historates.php  

 ة العمالت االرتكازي أهمتتدهور وتؤول إىل اخنفاض أمام  أوضاع اليورووربية بدأت زمة األومع اندالع األ    

 %9.5ة ببنس 2010ماي  يف هقيمت تقيمة اليورو بصورة حادة يف هذه الظروف حيث تدن توقد تدهور خرى، األ

حىت jاية أفريل  %4,3بنسبة و وذلك مقابل سلة مرجحة جتاريا من عمالت الشركات التجارية الرئيسية يف املنطقة، 

      على %7,7و %14,4حيث تراجع بنسبة وجاء هبوط اليورو مقابل الدوالر بنسبة أكرب . من نفس السنة

بوا على مريكية بأن املستثمرين دأر سندات اخلزانة األالتوايل، ويشري ضعف اليورو مقابل الدوالر واالرتفاع يف أسعا

                                                           
 .97، القاهرة، ص 2006، دار الفجر للنشر والتوزيع، الكلي االقتصادمحاضرات في حممد العريب ساكر،   1
أفريل  20ـ18اليورو اقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات، جامعة االغواط : ، ملتقى الدويلصرفية دراسة تحليليةأثر تقلب صرف اليورو في المخاطر المحيدر نعمة الفرجيي،   2

2005. 



 موحدة أوربية كعملة ومستقبله الدولية اليورو مكانة على وربيةاأل زمةاأل تداعيات             الفصل الثالث 

135 

 

ن املعطيات أجواء احلذر حىت ولو مل تكمنة املسعرة بالدوالر يف األوقات اليت تسود فيها شراء الدوالر واألصول األ

  1.)9(انظر امللحق رقم  مريكي قويةاسية لالقتصاد األساأل

يورو عموما وسط خماوف من تصعيد الوضع للتدىن سعر الصرف الفعلي  2012بني Mاية مارس وأوائل جويلية و    

 حىت Mاية أفريل من نفس السنة %4,3ة ببنس 2012 جويلية 4 يف هقيمت تحيث تدن. يف بعض بلدان منطقة اليورو

عن مستواه يف  %3.6 وبنسبة بل سلة مرجحة جتاريا من عمالت الشركات التجارية الرئيسية يف املنطقة،وذلك مقا

ية، وعلى مدى نمن الناحية الثا. 2011يف عام عن مستواه يف املتوسط  %6.4، وبنسبة M2012اية مارس عام 

 جويلية 4و 2012مارس  30بني . الت، اخنفضت قيمة اليورو على نطاق واسع ضد معظم كبار العماألشهر الثالثة

، وكذلك أمام الني الياباين بنسبة %6.0واخنفضت قيمة اليورو بشكل مطرد ضد الدوالر األمريكي بنسبة  2012

واخنفضت قيمة اليورو بشكل هامشي أيضا مقابل الفرنك السويسري . يف املئة 3.7واجلنيه اإلسرتليين بنسبة ، 8.5%

 .)1ـ  3( رقم الشكلانظر  2الوقت نفسهيف . يف املئة 0.3بنسبة 

 )2012ـ جوان 2012أفريل (طور أسعار صرف اليورو ت )1ـ  3( الشكل رقم

 
 

 

وربية املوحدة أمام معظم اليت شهدته العملة األ امللحوظإىل االخنفاض  ؤشرات تشريمجيع البيانات وامل كما أن   

مريكي والني الياباين والفرنك السويسري ا أمام الدوالر األالسيادية خصوص الصعبة يف خضم أزمة الديونالعمالت 

 .)2ـ  3( الشكل رقم

إىل  تر اشأسجل اليورو أدىن مستوياته يف حنو عامني مقابل الدوالر بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من أملانيا حيث    

ذين خيشون بالفعل من احتمال خروج أن أيا من دول منطقة اليورو ليس يف منأى عن األزمة مما أثار قلق املستثمرين ال

اس للتداول االلكرتوين وهو أدىن .يب.دوالر على منصة إي 1.25155واخنفض اليورو بشدة إىل  .اليونان من املنطقة

ين ياباين ألول مرة خالل  100اخنفضت العملة األوروبية املوحدة إىل أقل من  كما. 2010 جويليةمستوياته منذ 

 .2000من الني الياباين، وهو أقل مستوى يصل إليه منذ ديسمرب  99.97ليورو وبلغ سعر ا عشر سنوات

                                                           
 .4، ص 2010، ماي أزمة اليورو وتداعياتها على السعودية، االستثمارجدوى   1

2 EUROPEAN CENTRAL BANK MONTHLY BULLETIN, 4 July 2012. P11 . 
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، أن اليورو سجل أدىن مستوى له منذ حنو عامني 2011"لألحباث احملدودة" بيتك"يف تقرير صادر عن شركة و      
ىل أن املؤشرات تنبئ على وقع تفاقم أزمة اليونان، وسيطرة املخاوف على مستقبل وجودها يف منطقة اليورو، مشريًا إ

اليورو، زاد   التقرير إىل أن تفاقم أزمة اليونان واحتمال خروجها من منطقة أشارباملزيد من اخلسائر للعملة األوروبية، و 
  لقى بظالل قامتة على غالبية االقتصاداتتاملخاوف من احتمال انتشار العدوى لتمتد لدول أوروبية أخرى و 

التقرير إىل أن تراجع اليورو ألدىن مستوى له منذ  لفتو  .ل االقتصادي ألوروبا بأنه يزداد سوءاً األوروبية، واصفاً املستقب
شهرًا مع تزايد املؤشرات على وجود تباطؤ اقتصادي، جاء نتيجة لفشل االحتاد األورويب يف طمأنة املستثمرين  23

ها مما يزيد من القلق حول تفكك االحتاد، يف حول مستقبل اليونان يف منطقة اليورو، وتفاقم املخاوف من خروجها من
ووفقًا ملؤشرات  .الوقت الذي تعمل فيه بعض الدول مثل إسبانيا وإيطاليا جاهدة على تضييق فجوات ميزانياlا

، فمن بني زمةلأل املاضية 12من قيمته خالل األشهر الـ  %4.9لالرتباط الوزين بني العمالت، فقد اليورو " بلومربغ"
رمبا بسبب شراء الني  % 9.3لدول العشر املتقدمة اليت مت تعقبها بواسطة املقاييس، سجل ارتفاع الني بنسبة عمالت ا

ويرى اخلرباء أن ذلك %7.7كأصل آمن وسط خماوف بشأن اليورو، وكان الدوالر هو ثاين أكرب الراحبني مرتفعاً بنسبة 
مع توقعات حبدوث ذلك يف وقت مبكر % 75ىل إ% 50 رفع نسبة احتمال مغادرة اليونان ملنطقة اليورو من نسبة

ىل الربتغال وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا، غري أن هناك إويف حالة حدوث ذلك، سترتكز العيون حنو خماطر انتقال العدوى 
ستويات املوحدة، فسينخفض اليورو اىل م  ويف حالة مغادرة اليونان للعملة .العديد ممن يستبعدون جممل هذا السيناريو

ن يؤدي اخلروج الفوضوي اليوناين إىل عواقب أسوأ بكثري من أمنخفضة أدىن من تلك املسجلة حالياً، كما ميكن 
.دوالر 1.01هبوط اليورو ملستوى يقارب التعادل مع الدوالر عند 

1 
مريكية، حيث األ حقق فوائد هامة للواليات املتحدةلعل اخنفاض سعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي سيو      

سيشكل الدوالر عملة التمويل الرئيسية، مما سيفيد املستثمرين يف االقتصاد األمريكي يف احتفاظهم مبعدالت فائدة 
كما أن إمتام عمليات الشراء وإمتام الصفقات بالدوالر سيحقق عائد . منخفضة، وضمان عدم زيادlا يف املستقبل
2.رتفاع سعر الدوالر سيسهم يف خفض خسائر تراجع سعر النفطسنوي كبري للواليات املتحدة، كذلك فإن ا

 

هو وريب قيمة اليورو، حيث أن االحتاد األ أما على املدى البعيد فهناك عوامل كثري تشري إىل إمكانية تراجع     
اء ضعاف االدإالتقشف عملية اجراءات  من شأن تشهد تراجع النمو فظال على أن املنطقة الوحيدة اليت ميكن أن

دة حيث يبدو أن البنك وربية املوحأسعار الفائدة يف صاحل العملة األاالقتصادي للمنطقة، كذلك لن تكون الفروق يف 

عتباره الجهة الوحيدة المنوط بها ضبط امركزي بسعار، وقد ضل البنك الىل رفع األإوريب لن يلجأ املركزي األ

ينوط بالبنك الفدرايل ضبط التضخم  في أمريكا حيث ظيراتهانأكبر من  ةمثابرا على ابقاء أسعار الفائد التضخم
ودعم النمو يف االقتصاد، ويف حاليت اليورو والدوالر يلعب الفارق احلقيقي يف أسعار الفائدة والتغريات املتوقعة يف هذا 

  3.يف التأثري على تغري قيمة العملةالفارق دورا مهما 

                                                           
  12/08/2012تاريخ االطالع،، العملة األوروبية الموحدة في أدنى مستوى منذ عاميني، جملة االدار  1

http://www.alidarimagazine.com/article.php?categoryID=32&articleID=1275 
 .22ص، مرجع سابق، االقتصاد العالمي رهن الديون األمريكية واألوربيةالغرفة التجارية الصناعية الرياض،  2
 .4، ص مرحع سابق، أزمة اليورو وتداعياتها على السعوديةى لالستثمار، جدو  3
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 )2012/ 2002( رو خالل الفرتةتطور أسعار صرف اليو ) 2ـ  3( الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://fxtop.com/fr/historates.php املوقع اعداد الطالب باالعتماد على من: املصدر 
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 : اليورو كاحتياطي في البنوك المركزية: ثانيا

فمن العملة الرومانية إىل البيزنطية إىل . الرائدة دوليًا ملرات كثرية خالل األلفي عام املاضية تغريت العمالت        
اجللدر اهلولندي، ومن مث اجلنيه اإلسرتليين إىل أن وصلنا إىل الدوالر، وهو عملة االحتياطي العاملي املسيطرة ألكثر من 

ايا اقتصادية هائلة للواليات وهذا الوضع الذي متتع به الدوالر طوال تلك املدة كان يقدم مز . مخسني عامًا مضت
 .واردا_ا، وأن تستدين بعملتها احمللية وكل ذلك بكلفة فائدة منخفضة املتحدة األمريكية، فهي تستطيع أن تدفع قيمة

 مناخ من االحتياطات توفرو  ،الدولة يف الدائنني لثقة احملددة العوامل من الدولية االحتياطيات مستوى كما يعد     

 املقررة واالمتيازات احلوافز من حزمة تطبيق بعد الدول هذه يف االستثمار جدوى يف األجانب ستثمرينللم االطمئنان

خرى دليل عل مدى عمالت األوبالتايل فزيادة البنوك املركزية الحتياطاKا من عملة ما مقارنة مع بقية ال. 1املال لرأس

 .قوKا واستقرارها خالل تلك املرحلة

 املتحدة الواليات وبالتحديد الصاعدة الدولية االقتصادية القوة مصاحل عن لتعرب وودز بريون ةاتفاقي فقد جاءت   

 مكانة األمريكي الدوالر واحتل املتقدم، الرأمسايل العامل قائد باعتبارها الثانية العاملية احلرب من خرجت اليت األمريكية

 النظام إليها يرتكز اليت االرتكاز كعملة اإلسرتليين واجلنيه بالذه حمل الدوالر حل وبالتدريج الدولية السوق يف بارزة

 يف النقدية السلطات ها حتتفظ ارتكازية احتياط وكعملة الدولية املعامالت يف الرئيسية الدفع الدويل وكوسيلة النقدي

 تضم اليت املوحدة األوروبية العملة األورو، وهو للدوالر جديد منافس ظهر 1999 عام وحبلول العامل، بلدان معظم

 .2دولة عشر سبعة عمالت

يف خالل فرتة قصرية من إصداره، استطاع اليورو أن يثبت أنه عملة قوية ومستقرة ويتزايد تفضيلها عرب أحناء أوروبا و   

 .والعامل، وأصبح املكون الثاين يف احتياطيات دول العامل بعد الدوالر

 2002خالل سنتني فقط أي يف  %23,8إىل 2000يف uاية  %18.3فقد ارتفع احتياطي اليورو النقدي من 

زيادة قدرها  ، بنسبة%26,3إىل  2007وستمر يف االرتفاع بشكل متتايل ليصل يف  ،%23,10بنسبة 

يف  2009 عام %27.3 إىل 1999 عام%17.9 من األورو دور يف زيادة وتظهر .2000عن سنة  30,41%

 والدول النامية الدول يف % 24,8 إىل % 18,0 ومن % 30,1 إىل%17.5 ومن الدولية، االحتياطيات

  .دوليا الثانية املرتبة حيتل بذلك وهو لنفس الفرتة التوايل على الصناعية

، ففي قمة الفورة االقتصادية يف العامل يف هذا العام كاحتياطي عامليعام الصعود العاملي لليورو  2009يعد عام و    

يورو كعملة احتياط عاملية بدال من الدوالر، وأخذ الطلب على اليورو يف التزايد على تصاعدت النداءات باستخدام ال

باملئة من احتياطات البنوك املركزية يف  28فقد جنح اليورو يف استحواذ على . حنو واضح مع ميل الدوالر إىل الرتاجع

من هذه االحتياطات لتبلغ حويل  على حساب تراجع حصة الدوالر. مليار دوالر 7500والبالغة أكثر من ، العامل

 3 %10خرى االحتياطات من الذهب والعمالت األباملئة ولتبلغ 62

                                                           
 .45، ص 2009السابع، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  العدد ،إفريقيا مشال اقتصاديات ، جملةالجزائري االقتصاد في الدولية االحتياطيات كفايةبلقاسم،  زايري  1
 .73ابق، ص سلقمان معزوز، شريف بودري، مرجع   2
 . 15، صمرجع سابق، الديون اليونانية وأزمة اليورو الدروس المستفادة لدول مجلس التعاون الخليجي، )يصدر عن جملس الغرفة السعودية(التقرير االقتصادي  3
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 فاالحتياطي العامل يف الدوالر من باالحتياطي حتتفظ اليت الدول أكثر من العربية والدول األوسط الشرق منطقة وتعترب

 تريليون 4,6 حوايل إىل 2009 عام يف وصل حيث يقياوإفر  األوسط والشرق أوروبا يف يرتكز الدوالر من الدويل الرمسي

 دون آسيا دول باقي ذلك بعد مث دوالر، تريليون 3,8 حبوايل الثاين املركز يف الالتينية أمريكا وتأيت أمريكي، دوالر

 العام يف % 71,0 من اخنفض الدولية االحتياطيات يف األمريكي الدوالر نصيب أن اجلدول ويظهر ، 13 الصني

.النامية البلدان يف التوايل على ، 58,5%إىل % 74,2 ومن ، 2009 العام يف % 62,2 إىل 1999
1

 

 

حىت الربع الثالث  2002يوضح تطور احتياطيات البنوك املركزية لدول العامل خالل الفرتة من  )3ـ  3(اجلدول رقم 

 2009من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )2009ـ  1999(الدولية بني سنيت  مقارنة االحتياطات النقدية) 3ـ  3(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .)3ـ  3( من اعداد الطالب باالعتماد على اجلدول :املصدر

 
 

                                                           
 .79لقمان معزوز، شريف بودري، مرجع سابق، ص  1
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 بينما تدرجييا اخنفاظ العامل يف احتياط عملة كأهم األمريكي الدوالر مكانة أن على يدل فإنه سابقاً، تقدم مما   

 إىل متيل السوق أن يعكس الدوالر أمام كليا متاسكا األورو دازديا فإن نفسه الوقت ويف باستمرار، األورو مكانة ترتفع

 جديدة ضعف مواقع لتسجل احلجار بسام االقتصادي حسب 2008 العاملية املالية األزمة وجاءت تدرجييا، األورو

 :1التالية العوامل إىل الدوالر أمام األورو قوة تفسري وباإلمكان األورو، أمام األمريكي للدوالر
زمة املالية مقارنة ة إىل خفض أسعار الفائدة بسبب األمريكي حيث جلأت السلطات النقدياطئ االقتصادي األالتب ـــ

 .ببنوك مركزية أوربية ويابانية
مريكي مثل دول ى حساب الدوالر األاقبال العديد من البنوك على تنويع احتياطاgا من العمالت القابلة لتحول عل ـــ

 .اخلليج وروسيا والصني
مريكية مع تفاقم عجز املوازنة االمريكية االمر الذي دفع إىل السيولة يف الواليات املتحدة األ تزايد حدة أزمة ـــ

 .االستدانة من اخلارج
جاذبية بالنسبة إىل  بعد أن أصبحت أكثر) السندات(تدفق االستثمارات الوطنية االمريكية إىل السوق االوربية  ـــ

 .مريكياملستثمر األ
 .مريكية عن سياسة الدوالر القوي لتخفيض العجز عن املوازنةختلي الواليات املتحدة األ ـــ

 2012وفقا ألحدث بيانات صندوق النقد الدويل بلغت احتياطيات البنوك املركزية يف العامل يف الربع الثالث من عام 

 ).4ـ  3( ولاجلد تريليون دوالر احتياطيات خمصصة 5.4تريليون دوالر، منها  10.77حنو 
 

حىت الربع الثالث من  2009يوضح تطور احتياطيات البنوك املركزية لدول العامل خالل الفرتة من ) 4ـ  3(اجلدول رقم 
 2012عام 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .56ـ55، ص ص 2009نان، ، دار املنهل، لبنظام النقدي العالمي وأسعار الصرف، ربسام احلجا  1
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Source: IMF Statistics Department COFER database and International Financial Statistics2012. 

 :ة يف اجلدول جندقراء

بداية أزمة ( 2010ترليون دوالر يف  9,16ارتفعت بشكل كبري من  امجاال جنيباالحتياطي الدويل من النقد األ ـــ

مثلت االحتياطات . %14,02، أي مبعدل زيادة يساوي 2012ترليون دوالر يف الربع الثالث من  10,77إىل  )اليورو

 .%14,14 بارتفاع تريليون دوالر6,4املخصصة منها حوايل 

شهدت ارتفاعا بشكل مستمر من حيث ) الدوالر، الني والفرنك السويسري(ساسية مجيع العمالت االرتكازية األ ـــ 

على التوايل، أما اليورو فقد تذبذبت )%67،22، %23، %14( القيمة تقريبا خالل الفرتة احملددة وبنسب عالية

 .2011صا يف الربع الثالث والرابع من سنة صعودا واخنفاضا خصو قيمته كاحتياطي دويل 

تريليون دوالر أي بارتفاع قدره  1,47طفرة يف االحتياطات املخصصة باليورو حوايل  2011شكل الربع الثاين من ـــ 

 . مقارنة بالربع االول لنفس السنة 4,08%

) 1,407و 1,432(إىل  2011بع يف الربع الثالث والرا خاللاخنفاض الطلب الدويل على اليورو كاحتياطي نقدي  ـــ

على يف الربع ولكن بنسبة أقل من قيمة األ 2012تريليون دوالر على التوايل، وعاود االرتفاع يف االرباع الثالث لستة 

 )%1,42 ،%0,88ـ ،%4,76ـ(2011الثاين 

على ) %99, 13و %14,14(شهدت االحتياطات املخصصة بالدوالر ارتفاعا مستمر لدول املتقدمة والناشئة  ـــ

إىل حوايل  2011مليار دوالر يف الربع الثاين من  765,18التوايل، أما اليورو فقد اخنفض بشكل كبري من 

 .  بالنسبة لدول الناشئة %11,9باخنفاض قدرة  2012مليار دوالر يف 683,64
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تالحق اليورو من كل فالوضع الدويل لليورو يعد أكثر خطورة عن اليوم الذي أصدر فيه، كما أصبح الصدمات 

جانب فقد أصبح ينظر عامليا إىل جتربة إصدار اليورو على أCا جتربة مملوءة بالثغرات واألخطاء، بسبب أزمة الديون 

 .األوروبية، وانعكست الصورة وأخذ الطلب العاملي على اليورو يف الرتاجع نتيجة للمخاطر احمليطة Mذه العملة

، أن قيمة احتياطات السعودية اخلارجية يف  اخلليجني قد رأى الكثريين من االقتصادينفعلى الصعيد العريب أما      

توقع له العودة بقوة رغم كل الظروف واألزمات، وأن يكون ن املمأمن، طاملا أن الدوالر ما زال هو العملة القيادية، وم

 .ك سيظهر الدوالر كعملة احتياط آمنةملجأ آمنا للثروات، ارتكازا على قوة أمريكا االقتصادية والعسكرية ولذل

املتوقع يف ظل تذبذب اليورو أن يكون الدوالر أكثر قوة يف الفرتة القادمة ليس بسبب قوة االقتصاد  منوأضاف 

ولكن بسبب سوء الوضع وأزمة الديون يف منطقة اليورو، ورجح أستاذ االقتصاد يف جامعة امللك عبد  ،األمريكي

اليورو، مشريا إىل أن اليورو     تصادي، كفة الدوالر يف الفرتة املقبلة أمام العمالت، ويف مقدمتهاالعزيز واملستشار االق

حيتاج إىل وقت طويل وحتسينات كبرية لتجاوز األزمة بسبب تورطه يف أزمة اليونان، وتفجر أزمة الديون يف إسبانيا 

.وإيطاليا والربتغال والدول األخرى يف املنطقة
1 

 السحب حقوق لوحدة املكّونة العمالت أوزانمن حيث حتياطي صندوق النقد العريب اليورو كا فضاخنكما     

 % 01. 2أي باخنفاض قدر %35,65إىل  %37,66من  2011 سنة وCاية 2009سنة ديسمرب يفبه  اخلاصة

اخلاصة  حبالس حقوق وحدة سعر، كما ارتفع سعر  ي شهد ارتفاع مستمر خالل نفس الفرتةذبعكس الدوالر ال

مث  2010يورو يف Cاية ديسمرب 1,159إىل  2009يورو للوحد يف Cاية ديسمرب  1,089لصندوق مقابل اليورو من 

،وهو ما يدل على اخنفاض قيمة اليورو مقابل وحدة السحب اخلاص يف صندوق 2011يف ديسمرب  1,187إىل 

 .)10( وامللحق رقم )5ـ  3( جدول رقم. نفس الفرتةمقارنة بالدوالر الذي عرفة قيمة ارتفاعا يف . النقد العريب

 املكونة حلقوق السحب اخلاصة لصندوق النقد العريب  العمالت تطور أوزان) 5ـ  3(اجلدول رقم 

 
 .42ص ،2011تقرير السنوي صندوق النقد العريب، : املصدر

Cاية  خر بيانتهايف الدويل النقد كد صندوق أكما شهدت االحتياطات الدولية من الذهب ارتفاعا كبري حيث  

بعضها بكميات كبرية جدا واليت تفسر  .حول العامل تتابع عمليات شرائها للذهباملركزية ن البنوك أالرمسية  2012

                                                           
 13/11/2011تاريخ االطالع ديون أوروبا ترجح كفة الدوالر في ميزان االقتصاد العالمي،  حممد اهلاليل، 1

http://www.aleqt.com/2011/07/23/article_561689.html 
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شرائها املركزية ن تتابع البنوك أذا ما استمر هذا االجتاه فمن املتوقع إمؤخرا و الذهب سعار أعلى ا"ا السبب يف ثبات 
ساسي على حالة أتدل على مفهوم ضمين املركزية عمليات الشراء املستمرة من قبل البنوك  ،للذهب بكميات كبرية

على قيمة بعض العمالت الورقية ياح وعدم اليقني من مسالة الديون السيادية و ا"ا ستؤثر بشكل سليب عدم االرت
 .ساسية و ليس فقط الدوالر و اليورواأل

 ليسجل الذهب قفز أن أسرعها وكان أنياYا، عن تكشر االقتصادية التداعيات وربية بدأتاألزمة األ اندالع ومع    

 مواجهة يف للتحوط النفيس املعدن على شراء املستثمرين إقبال نتيجة زمة،األ وعني منأسب حنو يف مستوى أعلى

 ذي ال الفضة سعر وحلقه .الفرتة تلك يف دوالر 1116.65 الذهب وبلغ اليونان، يف االزمة تصاعد بشأن خماوف

 دوالرًا 1530 إىل البالتني وارتفع نيويورك، يفةدوالر  15.52 من لوقية أ ل دوالر 15.81 إىل نفسها الفرتة يف صعد
1دوالر 418.5 من لوقية أ ل دوالًرا 425إىل  البالتنيوم زاد كما دوالر، 1512.5 من لألوقية

. 

 لذهب كمصدر آمن لالحتياطي الدويليف زيادة الطلب على الدوالر والني وا ساسيح أن السبب األومن الواض    
يت متر Yا العمة االوربية والتذبذب الكبري يف أسعار صرفها، واملخاوف من ال هو االزمة املالية والرتاجع النسيب لليورو

  .العملة وفقدان قيمتها دوليا ا"يار

 داخل منطقة اليورو والقطاع المصرفيعلى تضخم العملة زمة أثر األ: المطلب الثالث

 التضخم :أوال ــ

كبري من االهتمام من طرف اخلرباء االقتصاديني   قسطا تاملشكالت االقتصادية اليت نال كربالتضخم هو أحد أ     
واحلكومات، وميثل امتحانا صعبا للسياسات االقتصادية على املستوى الوطين والدويل، ملا له من آثار بالغة ومتعدية 

 .على باقي متغريات االقتصاد الكلي وعلى اwاالت االجتماعية

ة النقدية أن حتقق استقرارا يف األسعار حبيث ال يتجاوز معدل ويتطلب من الدولة املؤهلة لالنضمام إىل الوحد   
عن متوسط معدالت التضخم يف أفضل ثالثة اقتصاديات يف دول االحتاد و ذلك يف السنة   %1,5التضخم فيها 

تعتمد على  السابقة لفرتة االختبار، لكن هذا املعيار تعرض النتقاد مهم، حيث أن قيمته املعيارية تعترب متغرية، مبا أ"ا
باإلضافة إىل  %3أداء أفضل ثالث دول يف االحتاد، فمثال إذا كان متوسط معدل التضخم يف هذه الدول يصل إىل 

فتكون درجة االستقرار املطلوبة تبعا هلذا املعيار أكثر جتريدا، كأن يقاس استقرار األسعار مبعدل   %1,5هامش 
ا املعيار على دول االحتاد األورويب فسنجد أن معظمها يواجه أو أعلى مثال، و إذا طبقنا هذ %2تضخم يساوي 

 1995استطاعت استيفاء هذا املعيار يف عام  15دولة من  11مشكالت قليلة بالنسبة هلذا املعيار، حيث أن 
    إذ تصدرت فنلندا و أملانيا و بلجيكا قائمة األداء االقتصادي لدول االحتاد تبعا هلذا  %3مبعدالت أقل من 

، لذلك 1996عام  يف %1,7وحنو  1995يف عام  %1,4املعيار، حيث وصل متوسط معدل التضخم لديها إىل حنو 
 2.%2,7فلقد استقر القرار على نسبة 

                                                           
 .21أمحد السيد على، مرجع سابق، ص   1
 .99مسري صارم، مرجع سابق، ص  2
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 وأوروبا املتحدة الواليات ففي املتقدمة، االقتصادات لدي التضخم معدالت ارتفعتوخالل االزمتني العاملية واألوربية 

 من حتديدها املستهدفة للنسب العليا احلدود إىل املستهدفة النسب من الدنيا احلدود من مالتضخ معدالت انتقلت

 .2010عام خالل زيةكاملر  املصارف قبل

بني االخنفاض واالرتفاع تفاعال مع العوامل الدولية من كما سجلت منطقة اليورو تذبذبا كبريا يف معدالت التضخم 

ساسية يف التحكم يف معدالت تبار أن أملانيا كانت القاطرة األخرى باعجهة وأزمة الديون السيادية من جهة أ

التضخم مداخل منطقة اليورو واالحتاد االوريب سواء من حيث سياساZا الرافضة لتدخل البنك املركزي أو معدالت 

 .2012يوضح تطور هذه املعدالت من انطالق اليورو إىل ) 6ـ  3( املنو االنتاجي داخلها   اجلدول رقم
 

 )2011ـ  2001(أسعار تضخم يف منطقة اليورو واالحتاد االوريب) 6ـ  3( اجلدول رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Eurostat 
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   2012وريبضخم يف منطقة اليورو واالحتاد األأسعار ت) 7ـ  3( اجلدول رقم

 

 

 

 

 

 
Source: Eurostat Le taux d’inflation annuel de la zone euro stableà 2,6%L'UE stable à 

2,7% Septembre 2012 

 

 :إن قراءة اجلدول أعاله متكننا من تسجيل املالحظات التالية

ما بني سنيت  %3نسبة التضخم يف منطقة اليورو حافظة على املعدل احملددة يف معاهدة ماسرتخيت واملقدر بـ  ـــ

بب ارتفاع أسعار الوقود ما أثر على تكاليف االنتاج بس %3,3حيث بلغت  2008ما عدا سنة ) 2012ــ  2001(

 .وانعكس ارتفاع يف املستوى العام لألسعار

ري ها بشكل مباشر على الدوالر جراء أزمة الرهن العقاري وتأث 2009يف  %0,3اخنفاض معدل التضخم إىل  ـــ

تضخم يف الا ساهم يف احلد من مريكي من جهة واخنفاض الطلب على الوقود ما أدى لرتاجع أسعار البرتول ماأل

 .منطقة اليورو

) %2,6و %2,7،  %1,6( على التوايل 2012و2010،2011ارتفاع معدل التضخم يف منطقة اليورو يف كل من  ـــ

ارتفع املعدل السنوي . %2وهو أعلى من املعدل املخطط له من البنك املركزي أي  2009على التوايل مقارنة مع 

ارتفاع التضخم نتيجة ثالثة يف املئة حوايل ىل إ 2011يف منطقة اليورو على غري املتوقع يف سبتمرباملستهلكني  لألسعار

  .بسبب اضطرابات اليت يشهدها اليورويف أملانيا بشكل مفاجئ 

يف جويلية من نفس  %2.4مقابل %2.6إىل  2012من عام أوتتسارع التضخم يف منطقة اليورو يف شهر كما     

على التوايل عن اهلدف احملدد من قبل البنك املركزي األورويب املسؤول عن استقرار  21ا للشهر الشهر، متجاوز 

املكونات الرئيسية للتضخم كانت و . %2.7لريتفع يف ديسمرب إىل   .على املدى املتوسط %2األسعار واملقدر بـ 

      موالتعلي  %0.8رتفيه والثقافةالو  %4.1والسكن  %4.4.5) واملشروبات الكحولية والتبغ%4.8وسائل النقل 

  .%3.1ـ واخنفضت بشكل حاد يف االتصاالت ، 1%

كبري لتقشف من جهة أخرى كان له االثر الاخطط من جهة و ن التحكم يف التضخم ورفع مستوى النمو أ ماك   

فض سعر سيخ أنه يبورو املركزي األقرر البنك يف خفض ورفع سعر الفائدة فقد وريب على قرارا البنك املركزي األ

وروبية على ثقة قت الذي تضغط فيه أزمة الديون األورويب احملاط باملشكالت يف الو الفائدة لدعم االقتصاد األ
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دولة تستخدم اليورو هو أول تقدير  17يف املئة يف  3وهذا املعدل البالغ  .الشركات وتزيد من احتماالت جتدد الركود
 .من نفس السنةيف املئة  2.5ويقارن مع ) وستاتيور (ملكتب احصاءات االحتاد االورويب 

رفع سعر الفائدة فحلفاظ على استقرار األسعار والتحكم مبستويات التضخم، ا إىلالبنك املركزي األورويب  توجو      
ولكنه بعد التباطؤ االقتصادي الذي حصل يف اقتصاد املنطقة وسط تفاقم أزمة الديون ، %1.50ليوصلها إىل 

   اليت تتخذها الدول األوروبية للحفاظ  التقشفيةية وتأثريها السليب على اقتصادها، إىل جانب السياسات السياد
            عن قرارته هذه مع رئيس البنك  تراجعmا وإيصال عجز ميزانياkا للمستويات املستهدفة، و على مستويات دي

االقتصادي  دعمًا للنمو% 1.0إىل مستوياkا املتدنية عند ماريو دراغي الذي بادر إىل خفض سعر الفائدة لريجعها 
 .وإزالة أثر األزمة السليب

 رجنتنياأل حدث يف ما مع تكن كبرية جدا مقارنة وربية على معدالت التضخم ملاألزمة األ فإن أثر وباإلمجال  
مي العتماد على احلل النقدي الكا إىل أن وهذا يرجعاملماثلة ألزمة اليونان،  زمةاألوغريها أثناء  ...واملكسيك واجلزائر
واليت تنص  ،وريبة يف آليات عمل البنك املركزي األث يف أوربا بسبب البنود املتحكمموال مل حيداملبين على ضخ األ

على منع شراء سندات الدول املتعثر، وهوما عربت عنه حتديدا املانيا واعتربته خروجا صارخا عن املبادئ واملعاهدات 
أن تتحمل كان من املمكن   الباب أمام تواكل الدول املتأزمة لتحل مشاكلها اخلاصة على حساب البقية اليتوفتح 

وريب بشكل أوسع على اعتبار أنه قام بشراء بعض سندات يف حال تدخل البنك املركزي األ تضخم مرتفعة معدالت
 .  الدول املتعثرة ولكن بنسب قليلة

 :وربية على الديون السياديةك األلي للبنو االنكشاف الما :ثانيا

ا قيمته باليني مبتزامن ارتفاع نسب الفائدة على السندات اإليطالية، الفرنسية واإلسبانية مع هبوط يف قيمة السوق    
نتيجة لذلك هبطت أسعار أسهم املصارف . مصارف أوروبية رأمساهلا ضئيل الدوالرات لتلك السندات اليت متسك �ا

فيما بني (فيه كلفة اإلقراض واالستقراض يف سوق اإلنرتبنك  ارتفعتل حاد، يف الوقت الذي األوروبية بشك
لدى ) القدرة على إيفاء مجيع الديون(إن االلتباس املتصاعد خبصوص السيولة واإليفائية . بشكل حاد) املصارف

يزيد من صعوبة إدارة أعباء الدين  ىل بطء النمو يف قسم كبري من أوروبا، مبا فيه أملانيا، ماإمصارف أوروبا أدى 
 .ىل رفع كلفة االقرتاض احلكوميإفقد أدت املخاوف بشأن السيولة البنكية ، املتنامي

أن إيطاليــا حتتــل املركــز األول مــن حيــث  ديف حتليــل خلريطــة ديــون الــدول األوروبيــة الــيت تواجــه عجــزاً يف ميزانياkــا جنــو     
ون دوالر أمريكي حيث تشكل فرنسا املقرض األول إليطاليـا بقيمـة قـروض بلغـت تريلي 1.4حجم الديون إذ بلغت حنو 

أما أملانيا وبريطانيا فقد بلغت حجـم قروضـها إليطاليـا   .من ديون إيطاليا% 37مليار دوالر أمريكي أو ما يعادل  511
.مليار دوالر أمريكي، على التوايل 77مليار و 195

1
 

           فقــــــط مــــــن إمجــــــايل % 6مليــــــار دوالر أمريكــــــي أو مــــــا يعــــــادل  236بلغــــــت ديوmــــــا أمــــــا بالنســــــبة لليونــــــان والــــــيت      
              الـــــــــيت بلغـــــــــت وحبســـــــــب) الربتغـــــــــال وإســـــــــبانيا –ايرلنـــــــــدا  –اليونـــــــــان  –إيطاليـــــــــا (ديـــــــــون جمموعـــــــــة الـــــــــدول اخلمســـــــــة 

                                                           
1
 . ديون الدول األوروبية وتأثيرها على أداء سوق الكويت لألوراق المالية، ) كامكو( األصول إلدارة االستثمارية الكويت مشاريع شركة يف االستثمار حبوث إدارةتقرير  

www.kamconline.com/NewsDetails.aspx?newsId=43822&language=ar 
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Bank for Int’l Settlements  املقـرض األكـرب لليونـان تريليـون دوالر أمريكـي، يالحـظ بـأن فرنسـا هـي  3.9حنـو

مليــار دوالر  15مليــار و 45مليــار دوالر أمريكــي تليهــا أملانيــا وبريطانيــا بقيمــة قــروض بلغــت  75بقيمــة قــروض بلغــت 

بريطانيــا  –فرنســا (مـن إمجــايل ديــون اليونـان تعــود إىل تلــك الـدول % 57أيضـا اجلــدير بالــذكر أن . أمريكـي علــى التــوايل

 ).وأملانيا

تريليـــون دوالر  1.1فهـــي الدولـــة الثانيـــة بعـــد إيطاليـــا مـــن حيـــث حجـــم املديونيـــة الـــيت بلغـــت  ة إلســـبانياأمـــا بالنســـب    

احلامـل األكـرب لسـندات كـذلك تشـكل أملانيـا وفرنسـا وبريطانيـا . مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل% 75أمريكي أو ما يعادل 

مليـار دوالر أمريكـي تليهـا فرنسـا  238إىل أملانيـا حنـو  بلغ حجم الديون املرتتب على اسبانيا دفعها. احلكومة اإلسبانية

مليـــار دوالر  867كمـــا بلـــغ إمجـــايل ديـــون ايرلنـــدا حنـــو . مليـــار دوالر أمريكـــي 114مليـــار دوالر وبريطانيـــا بــــ  220بــــ 

رة مليــار دوالر أمريكــي تليهــا مباشــ 188أمريكــي حيــث تعتــرب بريطانيــا أكــرب دولــة مقرضــة أليرلنــدا بقيمــة قــروض بلغــت 

 .1مليار دوالر أمريكي 184أملانيا بـ 

 وترابطها الديون األوربية خريطة )4 – 3( الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تقرير عن ديون الدول األوروبية وتأثريها على أداء سوق الكويت لألوراق املالية، مرجع سابق: املصدر
                                                           

 .نفس املرجع السابق  1

 

 



 موحدة أوربية كعملة ومستقبله الدولية اليورو مكانة على وربيةاأل زمةاأل تداعيات             الفصل الثالث 

148 

 

      من أن أزمة يف خضم األزمة االملاين بونك فقد أكد الرئيس التنفيذي ملصرف ديتشيف اجلانب املصريف  أما

ضعف منها وسط تدقيق لعدة سنوات وميكن أن تقضي على األالديون السيادية بأوربا ستحد من أرباح البنوك 

 .مكثف يف األوضاع املالية للقطاع املصريف

وربية عرفة درجة حتمل املصارف األمل 2011و 2010وأثبتت االختبارات اليت أجرUا هيئة الرقابة املصرفية بأوروبا يف 

يف  2011ومثانية  2010لصدمات أظهر فشل بعضها وحاجتها إىل إعادة هيكلة حيث فشلت مخس بنوك يف 

واطن موربية اجتاه الصدمات املالية ومعرفة ارات ملعرفة مدى مرونة البنوك األهذه االختب .اختبارات اجلدارة املالية

 1.زمة ملعاجلة أوجه القصوررار الختاذ االجراءات الألبار صناع القطاع املصريف واخقالضعف يف ال

 :ل أزمة الديون وعجز املوازناتظوربية حتدين يف وتواجه البنوك األ ـــ

حجام الدول تدرجييا على احجم السيولة إذ ظهرت قلة يف امداداUا نتيجة غياب الثقة يف األسواق املالية و  ·

 .وك لفائدة القطعات االقتصاديةضمان القروض اليت تصدرها البن

الديون  صول ونوعيتها حيث حتول جزء كبري من أصول املصارف إىل أصول مسمومة نتيجة أزمةطبيعة األ ·

صول املشكوك يف اسرتدادها وكلفة املخاطر ويف طليعة البنوك االوربية اليت زادة السيادية حيث زاد حجم األ

 .االيطالية واسبانيةأصوهلا املسمومة الفرنسية واالملانية و 

مليار دوالر للمساعدة يف 568وربية حصلت بالفعل على كشفت املفوضية األوربية أن البنوك األ  2011يف سبتمرب 

 .اعادة رمسلتها ملواجهة أزمة الديون السيادية

 :وربية عرب القنوات التاليةاملخاطر السيادية على البنوك األ ويظهر تأثري أزمة

 .لقيمة ما حتمله من سندات حكوميةخسائر مباشرة ـــ 

 . اخنفاض قيمة ضمانات القروض اليت تنحتها احلكومات للبنوك ـــ

لدولة إذ غالبا ما ينخفض تصنيف  االئتماينخفض التصنيف  نتيجةق املالية اارتفاع كلفة اقراض البنوك من االسو  ـــ

 .البنوك عقب ختفيض تصنيف البلدان اليت تنتمي إليها

       رجح من ختفيض البنوك قروضهازمة زاد على األن التأخر يف تسوية األأ 2011صندوق النقد الدويل ذكرو      

 مر الذي قد يؤدي إىل زيادة تقيد القروض من االئتمان املصريف وتعزيز التجزئة املالية واالقتصادية يفالتمولية، األ

اضافية حامسة على مستوى السياسات، فقد يسفر الضغوط  ريأنه ما مل يعجل باختاذ تدابوذكر التقرير . منطقة اليورو

تريليون دوالر حىت �اية  405إىل  تريليون دوالر 208صول بالقدر يرتاوح بني على البنوك يف أوربا عن تناقص األ

  .2تمان على بلدان منطقة اليورو اهلامشيةئاألكرب النكماش عرض اال ءمع وقوع العب 2013

 

 

                                                           
1 European Banking Authority (2011), Methodogical Note – Additional guidance, June 2011. 

 .2012أكتوبر10، مخاوف في منطقة اليورو تؤدي إلى إذكاء عدم االستقرار المالي: تصاعد المخاطرنشرة صندوق النقد الدويل االلكرتونية،   2
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مع الدول اليت تعاين أزمة استثمارا8ا يف اخلارج، ومن خالل فروعها اخلارجية، بألوروبية، فيما يتعلق تكبد البنوك او   

الديون السيادية (املصريف، والقطاع العام من خالل القروض للقطاع  الديون وحتديدا اليونان والربتغال وايرلندا وايطاليا

          فرنسا هي واحدة من البلدان األكثر تعرضاف. بنوكاألسر والشركات خاصة غري القطاع ، وكذلك )والقروض

من  %21.9 بـ أي ما يقارمليار يورو،  437حواىل فالبنوك الفرنسية وحدها تتحمل ما قيمته حوايل   PSZEI لـل

من الناتج احمللي  %12.5(مليار يورو  322مع حوايل . 2011الربع الثالث من عام  يف الناتج احمللي اإلمجايل

 مليار يورو 230فتبلغ التزامات الدول اجتاهه بـالنظام املصريف يف اململكة املتحدة  أما .أملانيا بالنسبة) إلمجايلا

مليار يورو على  )58و 95(اليابانية عقد ديون قليلة و البنوك األمريكية  حنييف  )من الناتج احمللي اإلمجايل 13.3%(

    .)11(ق رقمللمزيد احمل )8ـ  3( التوايل، انظر اجلدول

يب، وسوسييت جنرال، وكريدي اكريكول خسائر بلغت قيمتها منذ أول  .إن .يب ةالكبري  ةك الفرنسيو البن تتكبد وقد  

مليار يورو، يف سابقة تارخيية تكاد تطيح باالستقرار املصريف الفرنسي وتفقده  70سبتمرب  12حىت  2012جويلية 

  .  1الديون اليونانية      التوازن حبكم انكشافها الكبري على

 AA2ىل درجة إ AA1وروبية، من درجة أكرب املصارف األحد أوخفضت موديز تصنيف بنك كريدي اغريكول،     

معللة ذلك باملخاوف من انكشاف هذين  AA3ىل إ AA2بينما خفضت تصنيف بنك سوسييتيه جنرال من درجة 

 .ز املصرف الفرنسي الضخم يب ان يب باريبا حتت املراقبة السلبيةووضعت مودي. املصرفني على الدين السيادي اليوناين

ألنه جيعل قيمة القروض اليت حتصل  ويعين خفض تصنيف البنوك صعوبة حصوهلا على القروض من أسواق املال،

 .عليها مرتفعة التكلفة
 

 وربيةاأل االنكشاف املايل للبنوك الدول األوربية والعاملية على الديون) 8ـ  3( اجلدول رقم

أ. م. الو  الدول المانيا فرنسا بريطانيا اليابان 

  اسبانيا

 البنوك 44.3 25.0 13.4 2.9 13.0

 القطاع اخلاص 18.6 19.1 4.3 7.0 3.7

 القطاع خاص خارج البوك 50.7 57.9 48.0 7.5 17.0

 ا�موع 113.6 102.0 65.7 17.4 33.7

  اليونان

 البنوك 0.7 0.4 0.7 0.2 0.9

 القطاع اخلاص 8.0 5.1 1.5 0.1 1.0

 القطاع خاص خارج البوك 4.5 28.3 6.0 0.5 2.3

 ا�موع 13.2 33.8 8.2 0.8 4.2

  ايرلندا

                                                           
 .57، ص 98، العدد2012ويلية ، جملة احتاد مصارف الكويت، جالمصارف صورة االزمة االوربيةعبد اهللا رزق،   1



 موحدة أوربية كعملة ومستقبله الدولية اليورو مكانة على وربيةاأل زمةاأل تداعيات             الفصل الثالث 

150 

 

 البنوك 14.1 6.9 12.7 1.1 6.4

 القطاع اخلاص 2.0 1.8 3.3 0.5 1.3

 القطاع خاص خارج البوك 55.6 11.7 80.8 12.2 23.2

 ا+موع 71.7 20.5 96.8 13.9 30.8

  ايطاليا

 البنوك 28.4 26.3 5.5 1.9 6.8

 القطاع اخلاص 31.4 58.1 6.0 17.5 7.2

 القطاع خاص خارج البوك 24.4 178.6 31.7 6.3 9.3

 ا+موع 102.1 262.9 43.3 25.7 23.3

  البرتغال

 البنوك 6.2 4.4 2.3 0.1 1.1

 القطاع اخلاص 5.6 3.8 1.2 0.3 0.6

 القطاع خاص خارج البوك 9.4 10.0 13.0 0.6 1.8

 ا+موع 21.2 18.2 16.5 1.0 3.5

  اجمالي دول المتعثرة

 البنوك 93.6 63.0 34.6 6.3 28.2

 القطاع اخلاص 65.6 87.9 16.3 25.4 13.9

 القطاع خاص خارج البوك 162.6 286.5 179.6 27.1 53.6

 ا+موع 321.8 437.4 230.4 58.8 95.6

ا+موع الكلي النسب  12.5 21.9 13.3 1.4 0.9

 لناتج احمللي االمجايل
  

Source   : http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/?p=1713 تاريخ االطالع 2012/ 10/12    
 

وربية، وأكد التقرير لل الكبري يف املصارف األبعاد اخلالدويل عن أ2012كشف تقرير صادر عن صندوق النقد   كما

يشكل  مليار دوالر وهذا ما273أXا تعاين من نقص يف رأمساهلا، وأن العجز يف رؤوس أمواهلا يقدر مببلغ ضخم إىل 

صندوق إىل ال ا نشطة املصرفية، لذلك دعواألفجوة مالية تؤثر على املالئة املالية وعلى السيولة وكفاءة االعمال 

كسيولة اضافية  وريب إىل ضخ حوايل نصف تريليون دوالرمما اضطر البنك املركزي األ. ربيةو دت رمسلة البنوك األاعا

زمة مع اخنفاض القروض البينية بني البنوك، مما عكس غياب الثقة املتبادلة فيما بينها وارتفاع األ توقد تصاعد. للبنوك

 . 1الشعور باخلطر حىت بني البنوك

 

                                                           
 .58، ص مرجع سابقعبد اهللا رزق،   1
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 ومستها طوعي بشكل الديون إعفاء إتفاقية عن باإلعالن 2012املكسيكب العشرين قمةيف  اليورو منطقة وأكدت    

 سيجعل الذي األمر دوالر، مليار 460البالغة ديوGا من باملئة 50 من اليونان إعفاء على وتنص" اليورو إنقاذ" إتفاقية

 تقّدر حني ويف .اليونانية الدين سندات من األكرب اجلزء حتمل ألGا اإلعفاء عملية من املتضررين أكرب اليونانية البنوك

 .1دوالر مليار 377 بنحو االتفاقية تلك من األوروبية البنوك ستخسره ما جممل يبلغ أن مصرفية مصادر

ثل هذه الظروف هي أنه لن جيد من هو مستعد إلقراضه مل يتعرضملأساة احلقيقية اليت سيواجهها املصرف الذي او    

حسني وضع ميزانيته، حيث تصبح املصارف أكثر حساسية حنو إقراض املصارف األخرى اليت تواجه أي شكل من لت

يف ظل . أشكال نقص السيولة، وتنخفض الثقة بشكل كبري يف املصرف وتنحسر بالتايل األموال املتاحة له لالقرتاض

وتعد عملية إعادة اإلفالس،    بديل سوف يكون هذه الظروف ال بد أن تتم استعادة الثقة يف املصرف، وإال فإن ال

 .رمسلة املصرف أبرز الوسائل املعتمدة يف الوقت الراهن من حيث السرعة والتأثري يف ثقة املستثمرين

   عملية إعادة الرمسلة هي عملية تتضمن تغيريا جوهريا يف أسلوب متويل املصارف، من االعتماد على إصدار     

و بيع السندات إىل مصادر التمويل اخلاصة، إىل التمويل من خالل ضخ احلكومة لألموال يف املزيد من األسهم أ

املصرف، ويتم ذلك إما بصورة مباشرة من خالل قيام املصرف بإصدار أسهم تشرتيها احلكومة، غالبا ما تكون 

رأمسالية يف  إىل أن تصبح احلكومة هي صاحب أكرب حصة -يف بعض األحيان  -أسهما تفضيلية قد تؤدي 

على سبيل املثال قامت احلكومة . املصرف، وينظر إىل هذه العملية على أGا أحد أشكال عمليات تأميم املصارف

، وترتب على عمليات إعادة رمسلة املصارف الربيطانية أن 2009-2008مليار يورو عامي  82الربيطانية بضخ 

يف  75يف املائة من رأمساله، و 82ف سكوتالند حيث متلك أصبحت احلكومة هي املساهم الرئيس يف رويال بنك أو 

يف املائة من رأس مال جمموعة بنك اللويدز، كما ميكن أن تتم عملية إعادة  40املائة من رأس مال أجنلو أيرش بنك، و

2الرمسلة بصورة غري مباشرة وذلك بأن تقوم املصارف بإصدار سندات طويلة األجل تشرتيها احلكومة
. 

املشكلة ليست يف رأمسال البنوك بل يف تآكل الثقة يف الديون السيادية لدول منطقة اليورو  اك من يرى أنولكن هن

استعادة احلكومات للثقة يف  ولذلك فإن القضية حاليا تكمن يف .اليت فقدت وضعها كأصول خالية من اخلاطر

 .تها العامةمالي

يث اجته العديد من ، فقد تأثرت بأزمة الديون السيادية، حةوربياألمؤشرات البورصات زمة على األ وانعكست     

فاض مؤشرات اخن إىل ىاملزيد من التدهورات، مما أدبيع األسهم اليت يف حوز�م، خوفا من حدوث  املستثمرين إىل

 ىتثمرين لشراء األسهم، إال إنه علوربية، وبالرغم من أن هذا االخنفاض من املفرتض أن جيذب املسالبورصة األ

لكثري من إىل انسحاب وخروج اوأدى العكس، فقد بدى االستثمار يف البورصات أشبه با�ازفة، فقد أثر سلبا 

3)9 ــ 3(جدول  .وريبالسيولة على املستوى األ
 

 

                                                           
 .49، ص مرجع سابق، 373أحتاد املصارف العربية، عدد   1
     22/11/2012 ،السعودية االلكرتونية، االقتصادية جملة ،إعادة رسملة المصارفإبراهيم السقا،   2

http://www.aleqt.com/2012/07/24/article_677022.html 
 .55، صمرجع سابق، االقتصاد العالمي رهن الديون األمريكية واألوربيةالغرفة التجارية الصناعية الرياض،  3
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 ) م2011-2008( العاملية خالل  وربيةاأل معدالت التغريات يف مؤشرات البورصات )9ـ 3( مجدول رق

) نوفمبر-سبتمبر( )نقطة( المؤشر 

2008 

) ماي -مارس( 

2011 

) وتأ – جويلية(

2011 

معدل التغير 

(%) 

 4.6- 1262.86 1324.03 1021.13 ستاندرز أند بورز

 3.4- 11952.76 12368.64 9596.22 داو جونز العام للصناعة

 2.1- 9522.72 9726.47 9817.46 نيكي

 4.2- 2660.75 2776.10 1832.18 ناسداك

 4.8- 5653.89 5936.10 4563.22 يمزفاينانشيال تا

 5.5- 6771.02 7164.09 5270.81 داكس

 9.3- 3615.02 3984.58 3669.42 40كاك 

 10.2- 9469.96 10546.61 9937.31 أى بى إكس

 7.6- 1235.68 1337.74 1012.72 أمكس للبترول

 .55ص.، مرجع سابقيون األمريكية واألوربيةاالقتصاد العالمي رهن الدالغرفة التجارية الصناعية الرياض،  :املصدر

احلكومات للتوافق بشأن احللول املالئمة إىل مناخ من الريبة  اتهأدت أزمة الدين السيادي والصعوبات اليت وجد

 -    و IBEX  ل% 13,1 -  40للكاك % 17,9 -ملؤشر داكس و % 14,7 -(ه بورصات املنطقة جتاا املعممة

25,2 % FTSE MIB  (بصعوبات، عرب   ت تدخالت البنك املركزي األورو لتوفري السيولة للبلدان اليت متر ومكن

وسجلت اليونان، من جانبها، أسوأ أداء . البلدان هلذه املالية للساحات حدة أكثر شراء سندات سيادية، من هبوط

 .قطاعه املصريفيار نهخالل سنة واحدة، جراء ا%52ب    ASEبني املؤشرات األوروبية، حيث تراجع مؤشر

 االتحاد األوربيزمة على معدالت النمو والبطالة في أثر األ: المطلب الرابع

من الطبيعي قياس مدى مكان اقتصاد ما وقوة نظامه النقدي واملايل من خالل معرفة درجات النمو أو التشغيل    

ويف خمتلف ا}الت  جدا يف مجيع الدول اليت حيققها خالل فرتة معية، فقد شهدت فرتة انطالق اليورو مرحلة منو كبري

يف مرحلة قوة  القائم حتديدا الناتج الوطين االمجايل والعمالة، وهوما أعطى االنطباع بأن النظام النقدي االوريبو 

 حىت أطلت االزمة االخري لتعيد التساؤل حول هذه املؤشرات ومدى تأثرها باألزمة. ومتاسك خالل العشر سنوات

 .  األوربية
 

 على معدالت النمواالوربية  زمة أثر األ: أوال

بشكل واضح يف اجتاهات وآفاق النمو يف  ت وال تزالثر أمن الواضح أن تداعيات أزمة الديون السيادية األوروبية    

فقد ترتب على األزمة تذبذبا واضحا يف معدالت النمو . االحتاد األورويب بأكمله، ويف منطقة اليورو على حنو خاص

ناتج، حيث يواجه اإلنفاق الكلي، بصفة خاصة االستثماري، تراجعا واضحا بسبب حالة عدم التأكد اليت تعانيها لل

  .املنطقة بشكل عام
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يقيس النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل الزيادة يف قيمة السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها بواسطة اقتصاد ما، أو منطقة 

ساب هذا النمو من خالل التعديل بالتضخم، وذلك بغية التخلص من تأثري التغري يف اقتصادية، وغالبا ما يتم ح

األسعار على بيانات الناتج احمللي اإلمجايل، حىت تبدو الصورة واضحة بصورة أكرب حول حجم النمو احلقيقي يف قيمة 

  .السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها يف االقتصاد

 ونتيجة اليورو منطقة يف السيادية الديون ألزمة الوقت نفس يف ونتيجة سببا االقتصادي للنمو السريع التباطؤ يعدو     

 ربكأ بصورة 2011 عام خالل اليورو منطقة يف السيادية الديون أزمة ساءت لقد ،ىأخر  مناطق ىلد املالية لكللمشا 

 يف اليورو منطقة حكومات قبل من ةاجلريئ اخلطوات من وبالرغم املصريف، القطاع يف القائم الوهن حالة من وفاقمت

 يف االضطراب حالة باستمرار اخلطوات تلك قوبلت اليونان، ديون ملشكلة منظمة حلول إىل التوصل حماولتها إطار

 منطقة داخل ربكاأل االقتصادات ضبع لدى الديون بالتزامات الوفاء عن العجز بشأن املخاوف وتزايد املال سوق

 من املزيد إىل الوضع مع للتعامل املتبعة التقشفية املالية السياسات السياق هذا يف أدت .لياإيطا خاصة وبصفة اليورو،

 يتعلق فيما والتحديات الصعوبات من املزيد خلق إىل بالتايل أدي الذي األمر والتوظيف، النمو لفرص اإلضعاف

 .1التوازن وحتقيق إصالح وعملية املايل الضبط بعمليات

  يوضح معدالت النمو يف منطقة االحتاد األورويب خالل الربع الثاين من) 10ـ 3(اجلدول رقم  ووفقا لليورو ستات

، ومن اجلدول يالحظ أنه سواء مبقارنة معدالت النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف الربع الثاين 2011 عام

يف ربع السنة نفسه يف العام السابق، فإن معدالت  من العام مقارنة بربع السنة السابق عليه، أو مبقارنته مبعدل النمو

للقلق، على سبيل املثال جند االقتصادات الرئيسة مثل أملانيا قد   النمو يف االقتصاد األورويب ترتاجع على حنو مثري

الق يف املائة فقط يف الربع الثاين من هذا العام، كذلك فإن فرنسا مل حتقق أي منو على اإلط 0.1حققت معدل منو 

يف املائة ويف  0.2يف املائة، ويف إسبانيا  0.1يف املائة، بينما بلغ معدل النمو يف هولندا  0حيث بلغ معدل النمو �ا 

 .يف املائة 0.3يف املائة، وإيطاليا  0.2اململكة املتحدة 

 معدالت النمو يف منطقة اليورو والتحاد االوريب) 10ـ 3(اجلدول رقم 

نسبة التغير مقارنة بنفس الربع سنة في العام  ارنة بالربع سنة السابقنسبة التغير مق البيان

 السابق

2010 2011 2010 2011 

 2ربع 1ربع 4ربع 3ربع 2ربع 1ربع 4ربع 3ربع

 1.7 2.5 2 2 0.2 0.8 0.3 0.4 منطقة اليورو

االتحاد 

 وربياأل

0.5 0.2 0.8 0.2 2.2 2.1 2.5 1.7 

 O.7 2 2.1 3 2.5 1 0.5 0.4 بلجيكا

 1.9 3.4 3.8 0 0.1 0.6 0.5 0.7 بلغاريا

                                                           
 - www.un.org/en/.../desa/.../2012wesp_es_ar.pdf.  2012قتصاد العالم، حالة وآفاق االملخص التنقيذي لتقرير األمم  املتحدة 1
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جمهورية 

 التشيك

0.8 0.5 0.9 0.2 2.6 2.7 2.8 2.4 

 : 1.9 2.6 3.3 : 0.1- 0.2- 1.1 الدانمرك

 2.8 4.6 3.8 4 0.1 1.3 0.5 0.8 ألمانيا

 8.4 8.5 6.7 5 1.8 2.4 5. 2 1.2 استونيا

 : 0 0 0.1 : 1.3 1.4- 0.3 ايرلندا

 : ـ 5.5 ـ 7.4 ـ 4.1 : 0.2 8. 2- 1.6- اليونان

 0.7 0.8 0.6 0.2 0.2 0.3 0.2 0 اسبانيا

 1.6 2.1 1.4 1.6 0 0.9 0.3 0.4 فرنسا

 0.8 1 1.5 1.4 0.3 0.1 0.1 0.3 ايطاليا

 1.4 1.6 2.5 2 0.4 0 0.4 0.5 قبرص

 5.7 3.4 3.5 2.6 2.2 0.5 1.1 1.8 التفيا

 5.9 6.8 4.6 1.6 0.2 3.5 1.8 0.3 ليتوانيا

 : 4.9 5.7 2.3 : 0.1 2.8 0.7 لوكسمبورج

 1.2 1.6 2.4 2.4 0 0.3 0.1 0.8 المجر

 : 2.2 3.6 2.5 : 0.7 1.2 0.5 مالطا

 1.5 2.8 2.3 1.8 0.1 0.8 0.7 0 هولندا

 4.1 3.9 3.3 2.8 1 0.8 1 1.2 النمسا

 : 4.3 3.9 4.6 : 1 0.8 1.2 بولندا

 ـ0.9 ـ0.6 1 1.2 0 0.6- 0.6- 0.3 البرتغال

 0.3 0.3 ـ0.6 ـ2.1 0.2 0.7 0.1- 0.7 رومانيا

 0 2.1 1.9 1.4 : 0.3 0.5 0.3 سلوفانيا

 3.4 3.5 3.3 4 0.9 0.9 0.8 0.8 سلوفاكيا

 3.7 5.1 5.5 3.5 1.2 0.4 1.7 0.4 فنلندا

 5.3 6.4 7.6 6.6 1 0.8 1.6 1.9 السويد

المملكة 

 المتحدة

0.6 -0.5 0.5 0.2 2.5 1.5 1.6 0.7 

Source: Eurostat Newsrelease "Euroindicators" 16 August 2011. 

هذه املستويات املتدنية للغاية ملعدالت النمو تثري املخاوف حول اجتاهات معدالت النمو احلقيقي يف املستقبل يف 

ه أسوأ تراجع يف معدالت النمو مشكلة هذه البيانات هي أZا تعين أن أكرب اقتصادات أوروبا تواج. االحتاد األورويب

 .eا يف أعقاب األزمة املالية العاملية، بعد أن حتسنت معدالت النمو نسبيا يف الفرتة السابقة
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فقط، وهو أقل   يف املائة  0.2فإن معدل النمو للربع الثاين اقتصر على ) دولة 17(على مستوى منطقة اليورو     

كذلك اقتصر متوسط معدل النمو يف االحتاد األورويب . يف املائة 0.3ذي قدر بـ قليال مما كان متوقعا هلذا الربع ال

يف املائة فقط، وSذا الشكل تقتصر معدالت النمو السنوي حىت الربع الثاين من هذا العام يف   0.2على ) دولة 27(

 .يف املائة 1.7كل من االحتاد األورويب ومنطقة اليورو على 

خبار السيئة حىت اصطبغت مؤشرات أسواق األسهم يف العامل وللشركات األوروبية الرئيسية ما إن انتشرت هذه األ   

باللون األمحر مجيعا يف يوم واحد مرة أخرى، بعد أسبوع كان اللون األخضر هو الصبغة الغالبة عليها، األمر الذي 

سابق، بعد خفض التصنيف االئتماين ال أدى إىل توقف معدالت الصعود اليت شهدfا البورصات العاملية يف األسبوع

 .للدين األمريكي

مصدر قلق العامل األساسي من هذه املعدالت املنخفضة هو معدل النمو األملاين الذي جاء بصورة تقل عن     

ووفقا للتقارير فإن السبب األساسي هلذا الرتاجع يف معدالت النمو . يف املائة 0.5التوقعات اليت كانت تدور حول 

إىل اخنفاض اإلنفاق االستهالكي واخنفاض اإلنفاق االستثماري اإلنشائي، وتراجع الصادرات األملانية بفعل يعود 

تراجع معدالت النمو يف االقتصاد العاملي، بصفة خاصة يف الواليات املتحدة وآسيا، يف الوقت الذي تزايدت فيه 

 .عات انعكست آثاره يف النموالواردات من اخلارج، مما أدى إىل حدوث عجز يف ميزان املدفو 

يلعب النمو األملاين بالطبع دورا مهما يف منو منطقة اليورو بشكل عام، ويف الكثري من األحيان من املمكن أن     

يعوض الرتاجع الذي حيدث يف منو باقي االقتصاديات يف املنطقة، غري أن ضعف النمو األملاين يف الفرتة األخرية مل 

 لرتاجع يف الكثري من اقتصاديات املنطقةيساعد على تعويض ا

يف  50إذا أضفنا إىل معدل النمو األملاين معدل النمو الفرنسي فإن أكرب اقتصادين يف أوروبا واملسؤولني عن حنو     

ظالله املائة من الناتج احمللي اإلمجايل األورويب يكونان يف حالة ركود يف الربع الثاين من هذا العام، األمر الذي يلقي ب

على آفاق النمو االقتصادي األورويب، وSذا الشكل يتضح أن املاكينة األملانية فشلت يف دفع النمو يف االحتاد 

من ناحية أخرى يصعب يف ظل هذه الظروف أن تستمر سياسات اإلنقاذ، اليت أصبحت . األورويب قدما حنو األمام

ن ناجتهما احمللي اإلمجايل كاعتمادات لتمويل عمليات اإلنقاذ يف املائة م 8مسألة صعبة بعد أن قدمت الدولتني حنو 

 .للدول املثقلة بالديون يف منطقة اليورو

حاليا يشهد اإلنتاج الصناعي الشهري يف منطقة اليورو تراجعا يف اجلانب األكرب من املنطقة، فقد اخنفض اإلنتاج     

يف  0.5ع الثاين من العام تراجع اإلنتاج الصناعي بنسبة ويف الرب 2011جويلية يف املائة يف  0.6الصناعي بنسبة 

هذه الصورة القامتة حول اجتاهات النمو يف منطقة اليورو ويف االحتاد األورويب بشكل عام تضيف املزيد من  ،املائة

 .التعقيدات على اجتاهات النمو االقتصادي العاملي

 على معدالت البطالةاألوربية زمة أثر األ: ثانيا

    الصورة األوروبية تبدو أيضا أكثر قتامة عندما نتابع التطورات يف سوق العمل األورويب، حيث يشري اجلدول    

إىل معدالت البطالة يف منطقة االحتاد األورويب، ويتضح من اجلدول أن متوسط معدل البطالة يف  )11ــ  3(رقم 

ائة تقريبا، بينما يصل متوسط معدل البطالة يف االحتاد يف امل 10ما زال مرتفعا وتصل إىل ) دولة 17(منطقة اليورو 
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يف املائة، بينما تصل معدالت البطالة إىل مستوى رقمني يف إسبانيا اليت تبلغ  9.5إىل حنو ) دولة 27(األورويب 

يف املائة  14.2يف املائة، فإن معدل البطالة يف إيرلندا بلغ  21حوايل  2011معدالت البطالة فيها يف الربع الثاين من 

يف املائة ويف إيطاليا على  9.7يف املائة، يف الوقت الذي تقتصر فيه معدالت البطالة يف فرنسا على  12.2ويف الربتغال 

يف املائة، ويالحظ أنه على الرغم من تراجع معدالت النمو يف أملانيا إىل هذه املستويات املنخفضة فإن البطالة تعد  8

املائة يف الربع الثاين، وهو ما يوحي بأن أوضاع سوق العمل يف أملانيا ما زالت مطمئنة  يف 6.1منخفضة نسبيا حيث 

يف املائة، ما يعين أنه ما زال هناك جمال  5نسبيا، حيث ينخفض معدل البطالة الفعلي مقارنة مبعدل البطالة الطبيعي 

 .للنمو الكامن يف االقتصاد األملاين

 وريبلة يف منطقة اليورو واالحتاد األامعدالت البط) 11ــ  3(جدول رقم

نوفمبر 

2010 

ديسمبر

2010 

جانفي

2011 

فيفري

2011 

مارس

2011 

أفريل

2011 

ماي

2011 

جوان

2011 

منطقة 

 اليورو

10.2 10 10 10 9.9 9.9 9.9 9.9 

االتحاد 

 وربياأل

9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4 

 7.4 7.3 7.2 7.1 7.17.1 7.4 7.7 8.4 بلجيكا

 11.4 11.2 11.1 11.1 11.1 11.2 10.4 10.1 ريابلغا

 6.5 6.5 6.6 6.7 6.9 7 7.2 7.2 التشيك

 7.2 7.3 7.2 7.5 7.5 7.7 7.6 7.5 الدانمرك

 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 7.1 ألمانيا

 : : : 13.8 13.8 13.8 14.4 18 استونيا

 14.2 14 14 14.1 14.3 14.4 14.6 13.6 ايرلندا

 : : : 15 15 15 14.1 12.2 اليونان

 21 20.8 20.7 20.7 20.6 40.4 20.4 20.2 اسبانيا

 9.7 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 2. 8 8.3 ايطاليا

 7.6 7.4 7.2 7 6.8 6.7 6.5 6.5 قبرص

 : : : 16.2 16.2 16.2 17 19.4 لتفيا

 : :  : 16.3 16.3 16.3 17.3 18.3 لتوانيا

 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5 4.5 لكسمبورج

 9.9 10 10.3 10.6 10.9 11.5 11 11.3 المجر

 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4 6.3 6.5 6.9 مالطا

 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.5 هواندا
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 4 4.2 4.2 4.2 4.6 4.5 4.2 4.5 النمسا

 9 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.5 9.6 بولندا

 12.2 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 21.1 البرتغال

 : : : 7 7 7 7.4 7.2 رومانيا

 8.4 8.2 8.3 8.2 8.1 8.1 8.1 7.3 سلوفينيا

 13.4 13.3 13.4 13.4 13.5 13.6 13.8 14.4 سلوفيكيا

 7.8 7.8 7.9 8 8 8 8 8.4 فنلندا

 7.5 7.7 7.5 7.7 7.6 7.8 7.8 8.1 السويد

Source: Eurostat Newsrelease "Euroindicators" 1 August 2011. 

وريب عموما يعيش مرحلة من الضعف يف مجيع اIالت نتيجة على أن منطقة اليورو واالحتاد األهذه املؤشرات تدل 

 تأثره بأزمة الديون السيادية اليت تواجها معظم دول أوربا اجلنوبية وحتديدا اليونان الربتغال، اسبانيا، ايرلندا، ايطاليا

 .وريب القائملنقدي األكل fديدا حقيقي لنظام اوهوما يش
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 المبحث الثاني

 أزمة الديون السياديةفي ظل  اليورو مستقبل منطقة

والربتغال على  مع دخول دول مثل إيرلنداوخصوصا  موحدةأوربية ديث عن *اية اليورو كعملة احل اليونان أزمة تز أبر 

أن *اية  لىاحلديث ع أصبحمع ارتفاع الضغوط على منطقة اليورو من جهة إيطاليا وإسبانيا  ولكن، األزمة خط

اليورو مسألة وقت، واعتقد الكثري من املراقبني أنه أصبح من احملتم على دول منطقة اليورو البحث يف العودة إىل 

، وذلك حىت تتمكن من أن تستعيد عمالZا الوطنية، اليت كانت تستخدمها قبل االنضمام إىل االحتاد النقدي

 .سياسات النقد األجنيب اخلاصة اليت تتناسب مع أوضاعها االقتصادية اخلاصة

غري أنه ومنذ بداية أزمة منطقة اليورو كان هناك حرص شديد، على األقل من الدول الكربى يف التكتل مثل أملانيا 

 .خل املنطقة حىت ال يسقط اليورووفرنسا، على استمرار بقاء دول مثل اليونان وإيرلندا دا

 لمنطقة اليورو المتوقعة ول: قراءة في المؤشرات االقتصادية المستقبليةالمطلب األ

من حتقيق النمو  امتكنه 2020مد حىت سنة اسرتاتيجية طويلة األ، 2010مارس  3اعتمدت املفوضية األوروبية يف    

تشهدها  زمات اليتا على مواجهة األوقدرZ اوتزيد من وحدZ ،يف مجيع اpاالت االقتصادية واالجتماعية والعلمية

افظة على مكانتها االقتصادية على املستوى احملاملنطقة عموما والوضع االقتصادي بشكل خاص مبا ميكنها من 

 الدويل.

        تشجع الدول األعضاء على حتويلهالمخسة أهداف كمية كبرية ثابتة وضعت  "2020أوروبا "اسرتاتيجية إن     

:إىل أهداف وطنية
1 

 .حايل %69 مقابل من السكان يف سن العمل %75رفع معدل العمالة إىل  ــــ

 .حاليا %2مقابل من الناتج احمللي اإلمجايل للبحث والتطوير االحتاد األورويب %3تكريســــ 

 .2020حبلول عام  %20حتقيق ختفيضات يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنسبة  ــــ

 .%40أكثر منإىل وزيادة معدل احلصول على لقب أو درجة %10خفض معدل التسرب حتت  ــــ

 مليون فرد مهدد بسبب الفقر يف أوربا. 20خفض عدد  ــــ

هداف أمرا طقة اليورو خصوصا جتعل من هذه األعموما ودول منمتر �ا أوربا مرت و زمة املالية اليت أن األ إال    

تزال مجيع مؤشراZا  ومعدالت النمو الاملوازنات ديون والعجز يف الف صعب التحقيق وحتديدا يف اpال االقتصادي

ية واليت وربفحسب منظمة التنمية والتعاون األ تباطئاملالنمو أو على أحسن تقدير  التدهورتدل على أ*ا تتجه حنو 

 %100بـ حوايل  2013وريب تقدر ديون منطقة اليورو لسنة اجيابية على مستقبل االقتصاد األ حتاول أن تعطي صورة

 %60وهي احصاءات مجيعها فوق عتبة  %76.69إىل  2020يف سنة  يف حني ستصلمن الناتج احمللي االمجايل 

حبوايل l'OCDE كما أن امليزان اجلاري ملنطقة اليورو قد يسجل عجزا كبري وفق تقدير  وربية.احملددة يف املعاهدة األ

 .)12ـ  3( اجلدول رقماملؤشرات منو ولكن بنسب منخفضة.   فيما تسجل بقية ـ2.5%

                                                           
1 COMMISSION EUROPÉENNE, EUROPE 2020 Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive Bruxelles, le 3/3/2010 ,p3 .    
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 .2020االقتصادية ملنطقة اليورو حىت لبعض مؤشرات مستقبلية توقعات ) 12ـ  3( جدول رقم

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 

91.mai2012. P249. 

أكثر مرتعا جدا  ىبني أن معدل الدين اليوناين سيبقفجميع املؤشرات ت باألزمةتأثرا كثر الدولة األلليونان  بالنسبةأما 

وربية والدولية اليت حصلت وستحصل عليها يل على الرغم من كل املساعدات األج احمللي االمجاتمن النا %100من 

 %140 لليصل إىل معد 2015وناين يف يخنفاض الدين الامن املقدر  )13ـ  3(اجلدول رقمبيانات وفق و اليونان، 

وهي نسبة مرتفعة جدا، على الرغم من توقع اخنفاض العجز بشكل كبري يف امليزان اجلاري نتيجة خطط التقشف 

 االقتصاد االغريقي.الكبرية اليت تفرض على 

 م)2015-2009( النمو الفعلي واملتوقع للناتج احمللي اإلمجايل والدين وامليزان اجلاري باليونان )13ـ  3اجلدول (

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

النمو الفعلي للناتج اإلجمالي 

 المحلي%

-2.0 -4.0 -2.6 1.1 2.1 2.1 2.7 

الناتج المحلي إجمالي الدين (% من 

 االجمالي )

115 133 145 149 149 146 140 

 6.0 5.9 3.1 1.0 0.9- 2.4- 8.6- ميزان الحساب الجاري %

 

 .18، مرجع سابق، صاالقتصاد العالمي رهن الديون األمريكية واألوربيةالغرفة التجارية الصناعية الرياض، املصدر:

 .2011عام % 161.7الناتج احمللي اإلمجايل قبل أن يقفز إىل  من% 144.9إىل  2010ووصل معدل الدين عام 

إىل  اليونان مع الرتويكا يأمل صندوق النقد الدويل أن يصل الدين اليوناين قبل املوقعة من وطبقا التفاقية اإلنقاذ الثانية

2020يف % 120.5
1. 

                                                           
1 http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/09de01bb-fbac-4b1d-8864-5a9fd5b7fdb4 2012 /10/11تاريخ  االطالع 

المتوسط  2010 2013 2020

 )2007ـ2000(

 

 GDPامكانية منو  1,90168241 1,00230528 1,29654269 2,34154565

 توازن املالية احلكومية 1,93870653- 6,2395075- 1,9668853- 1,7697858

 امجايل الدين العام احلكومي 75,4431347 93,0586058 99,9459235 76,6964612

 سعر الفائدة احلقيقي 2,41504615 2,28685051 3,18170915 2,97729403

 االدخار الوطين معدل 21,5650333 19,4498744 20,4637693 19,9094172

 امجايل االستثمار 19,2494877 20,4963959 19,9302494 23,6875171

 ميزان احلساب اجلاري 0,32194023 0,38204107 1,60697687 2,5080852-
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 Benjamin Gampfer, Ann-Katrin Petersen, Dr. Rolf Schneider ويف دراسة قام �ا كل من

مشلت كل من   145وربية، نشرة يف جملة البحوث االقتصادية وتطوير الشركات الورقة حول مستقبل الديون األ

 :1وربيةثة سيناريوها ملستقبل الديون األثال تاليونان وايرلندا والربتغال واسبانيا رمس

أن أزمة التمويل احلكومي  االسيناريو األساسي توقعيف  :"انضباط في اإلنفاق والنمو المعتدل" السيناريو األساسي

جهود  يففيما بينهم تدرجييا بفضل العزمية اليت أبداها صناع القرار  ستنحصريف منطقة االحتاد االقتصادي والنقدي 

املثال الربتغال على سبيل  ،آفاق النمو. من خالل االلتزام بسياسة مالية أكثر صرامة رطو تتساعد على التوحيد، واليت 

، تليها اليونان 2013ىل أقل من ثالثة باملئة عالمة يف عام إتكون قادرة على دفع االقرتاض اجلديد وصوال أينبغي 

 .نفاقاإلعلى خلفية حزمة  2015وايرلندا يف عام  2014واسبانيا يف عام 

        ٪ من 4٪ من حيث القيمة احلقيقية و2من  معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايلالسيناريو ارتفاع توقع و   

من  (2015-2011)سنوات القليلة املقبلة ال وهذا يعين أن .2016حيث القيمة االمسية وذلك اعتبارا من عام 

 .يت ستزيد يف اإليرادات احلكوميةويف الوقت نفسه زيادة الضرائب ال املرجح أن تشهد اخنفاض اإلنفاق احلكومي

 فيما يتعلق النقاش الدائر حاليا ريسيناريو خط " أقل انضباطا في اإلنفاق والنمو المستدام" الخطيرالسيناريو 

النمو  ئيفرتض بط يف هذا السيناريو .إعادة هيكلة الديون يف الدول األعضاء، وخاصة يف اليونان حول احلاجة إىل

املشاركني يف السوق يف صالبة مالية الدولة، والتطورات اليت بني  ط اإلنفاق وانعدام الثقةيف ضبوالرتاخي  االقتصادي

تتمكن من تلبية متطلبات االحتاد  لنارتفاع عالوات املخاطر. فالبلدان اليت متر بأزمات تؤدي إىل  من شأzا أن

إىل  تؤد أزمة الديون حلتواءالشكوك يف قدرة البلدان على حصول التمويل كما أن   .األورويب يف خفض العجز الداخلي

 ويرفع العجز على املدى الطويل.ارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الفائدة 

توقع منو اقتصادي أقوى يؤدي إىل ي هفإن "اإلنفاق والنمو االقتصادي القويفي االنضباط " السيناريو اإليجابي

ونسبت منو مرتفعة بني  .السندات نسب الدين احلكومي وأوضاع مواتية للحكومة مستقبلية يف أسواق ختفيض كبري يف

 .2020يف فرتة قبل  %5و 3%

ايرلندا والربتغال واسبانيا تكاد تكون التوقعات اليونان كل من كثر تأثرا وهي  مبا أن الدراسة متت على الدول األو 

رقام تعاد األساسية املسطرة ال هات األحىت السيناريو  ،خصوصا من حيث الديون السيادية قاسيةاملستقبلية لديوzا 

 .)14ـ  3( اجلدول رقماملعتمدة يف معاهدة ماسرتخيت.

 

 

 

                                                           
1Benjamin Gampfer, Ann-Katrin Petersen, Dr. Rolf Schneider , Scenarios for government debt in Europe , 

ECONOMIC RESEARCH & CORPORATE DEVELOPMENT, Working Paper/No. 145/March 08, 2011.pp45ــ. 

https://www.allianz.com/v_1339498684000/media/current/en/economic_research/images_englisch/pdf_downloads/working_papers

/staatsverschuldung080311e.pdf 
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 2020 لدول املتعثرة حىت ) السيناريوهات احملتملة ألهم مؤشرات االقتصادية14ـ  3اجلدول رقم(

 الدول اليونان البرتغال ايرلندا اسبانيا

الديون 

 السيادية

GDP 

)11/20( 

الديون 

 السيادية

GDP 

)11/20( 

الديون 

 السيادية

GDP 

)11/20 

الديون 

 السيادية

GDP 

(11/20) 

 السيناريو

 ساساأل 1.5% 116% 1.8% 75% 2.2% 95% 2.0% 67%

 اخلطري %0.2ـ  211% 0.0% 155% 0.4% 176% 0.2% 140%

 ايبجياال 2.5% 94% 2.8% 50% 3.2% 75% 3.0% 50%

Source : Benjamin Gampfer, Ann-Katrin Petersen, Dr. Rolf Schneider , op. cit .pp49ـــ.  

على السيناريو  وبناء، ربعةيف الدول األإن املال حظ على نتائج اجلدول أعاله خصوصا من جانب الديون السيادية 

 ةالدولمثال فاليونان  %60بـواملقدرة  ماسرتخت اتفاقيةوبشكل كبري عن احملدد يف مرتفعة ساسي املسطر ستبقى األ

مع معدل منو  %95وايرلندا  %1.5مع معدل منو مرتفع  %116تصل إىل  أن واملسطر كثر تأثر من املرغوباأل

 .%7بـوهو ما يفوق تقدير املعاهدة %67وأحسنهم اسبانيا بـ1.8%

إىل الناتج  رقام مرعبة وتصل إىل مبالغ خيالية فمن املتوقع أن تصل نسبة الديننظرنا إىل السيناريو اخلطري فاأل أم إذا 

وهو ما جيعل اليونان خارج  ،0.2%بـ   مع معدل منو سالب 2020يف سنة  %211احمللي االمجايل يف اليونان إىل 

وايرلندا واسبانيا فتصل النسب املقدرة إىل حوايل   إىل الربتغال السيطرة أي يف حالة إفالس كبري، أما بالنسبة

ر بإفالس هذه الدول ودخول ذ. وهو ما ين )14ـ  3( دول رقم) على التوايل أنظر اجل140%،176%، 155%(

 أوربا نفقا مظلما ال ميكن تصور wايته.

 2020 ىتكثر تأثرا حاريوهات احملتملة لديون الدول األ) سين15ـ  3( اجلدول رقم

 السنة اليونان ايرلندا البرتغال اسبانيا

السيناريو 
 األسوأ

السيناريو 
 األساسي

 السيناريو
 األسوأ

السيناريو 
 األساسي

السيناريو 
 األسوأ

السيناريو 
 األساسي

السيناريو 
 األسوأ

السيناريو 
 األساسي

53,2 53,2 76,1 76,1 65,5 65,5 126,8 126,8 2009 

64,4 64,4 82,8 82,8 97,4 97,4 140,2 140,2 2010 

70,4 70,4 87,9 87,9 107 107 149,1 150,2 2011 

76,6 73,4 93,6 90,3 114,7 111,9 156,9 152,9 2012 

80,7 73,2 97,4 89,6 120,2 113,8 159,1 150,1 2013 

85,7 71,9 102,1 88 125 113,2 162,2 146,1 2014 

91,4 70,7 107,5 85,6 129,5 110,6 166,3 140,7 2015 

98,7 69,9 114,3 83,3 136,5 107,3 172,5 135,3 2016 

107,2 69,2 122,4 81 155,6 104,1 180,1 130,1 2017 

117 68,4 131,8 78,9 153,8 101,1 189 125,1 2018 

127,9 67,7 142,7 76,8 164,2 98,1 199,3 120,3 2019 

140,1 67 154,9 74,8 175,9 95,3 211 115,7 2020 

Source : Benjamin Gampfer, Ann-Katrin Petersen, Dr. Rolf Schneider , op. cit  .pp1518ــ. 
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 سيناريوهات الديون املستقبلية لديون أكرب الدول تأثرا) 5ـ  3( الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )15ـ  3( املصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على اجلدول رقم
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 المطلب الثاني: السيناريوهات المحتملة لمستقبل منطقة اليورو

  " فلسنوات عديدة تقدم املشروع تتوثق عراه دوما دأوربا التارخيية صوب" احتا زمة املالية مسريةأربكت األ      
زمة أول وحمققا ازدهارا متزايدا. وهذه األوريب بسالسة مضيفا أعضاء جددا، وملغيا احلواجز اليت تقسم شعبه األ
غدت  واإلقليميةطار أخفتها السنوات الطيبة، ورغم أن ردود الفعل القومية ا كبريا له، كاشفة عن عيوب يف اإلار باخت

املؤسسات وصناع السياسة  تمكنخرة عما يلزم، فهل ستأأكثر متاسكا على مر الزمن، فإ[ا ال تزال أقل مما جيب ومت
سفر عن "أوربا بدرجة يف أوربا من االستجابة والتكيف مبا يبقي التحرك صوب أوربا بدرجة أكرب أم أن النتيجة ست

 وهو ما يرسم عدة سيناريوهات ملستقبل األزمة و التحاد النقدي األوريب. 1أقل" أم "أوربا عديدة "بالفعل؟

 منطقة يورو مصغرةأوال: 

يريدون البقاء  وضع الئحة دقيقة بأولئك الذين ال اهحيتم علي  العمل حبذر وتأين شديدين، ولكن الواقع ى أورباعل   
زمة املالية حتتم ضرورة مناقشة مستقبل أن األكما ة البقاء يف صفوفه  ميكنهم ببساط الذين ال وأولئكضمن النادي، 

 مالية إنقاذ خطط عرب الديون أزمة ملعاجلة اجلهود فيه تتكثف الذي قتالو  يفو . 2ا السياقذمنطقة اليورو يف ه

 باالنسحاب يكون قد احلل أن ترى اليت اليورو منطقة أعضاء بعض داخل األصوات تعلو بدأت ،متعددة ومصرفية

 أنه أعلن الذي احلكومي االئتالف يف الشريك اهلولندي احلرية حزب إليه أشار ما وهو املوحدة، األوروبية العملة من
3اليورو من بدالً  " اهلولندي الفلورين " يدرس

. 
 سوى متثل ال أثينا أن إىل لطرحهم دعما هؤالء ويشري اليونان، عن االنفصال وروباأ مصلحة من نأ خرباء ويرى    

 الدخول جينبه قد بل النقدي االحتاد توازن يبلبل لن خروجها نأو  اليورو، ملنطقة الداخلي الناتج إمجايل جمموع من 2%

 خروج بعد االستمرار ميكنها "اليورو وأوربا إن أحد الوزراء الفرنسيني عّرب  منطق وهو .جديد انكماش اقتصادي يف

 ذلك أن اليورو منطقة من اليونان " ويوضح أنصار خروجُمر إنه حبجة الدواء جترع عدم  جيوزال  " مضيفاً  "اليونان

 التصدير جمال يف التنافسية قدر�ا سيعزز ما قيمتها، خفض مع الدرامخا الوطنية عملتها اىل العودة من سيمكنها

4التمويلية حاجا�ا لسد وطنية مالية أوراق إصدار من وسيمّكنها
. 

 ) خروج اليونانمنطقة اليورو مصغرة ( تسلبيا ـــ 1

 سراأل ستتحملهمن حيث الدول املتضررة  ألكثرمصغرة وحتديدا خروج اليونان وهي اسلبيات منطقة اليورو   

 ما كل عن فضالً  باليورو، قروض لتسديد القيمة متدنية عملة استخدام عليها سيتحتم إذ اليونانية والشركات
 لن املقابل يف الوضع أن غري هائل، وتضخم البطالة نسبة يف احملتمل واالرتفاع الشرائية قدر�ا تراجع من ستواجهه

 عشر من أكثر بعد لتفكيكها مقدمة منها العضو هذا انسحاب يكون قد اليت أيضاً  اليورو ملنطقة مشجعاً  يكون

 .إنشائها على سنوات

                                                           
 .8، ص 2009، يونيو2، العدد46ا,لديل، ، جملة التنمية والتمو أوربا في شدة (تختبر االزمة االقتصادية العالمية تالحم االتحاد األوربي)ماريك بيلكا،   1
 .61، ص98، العدد2012، جملة احتاد مصارف الكويت، جويلية منطقة اليورو: إلى أين؟ حممد دياب،  2
 .50، ص 2011، ديسمرب 373أحتاد املصارف العربية، عدد  3
 50نفس املرجع، ص 4
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التفاقية ماسرتخيت يصعب تنفيذ تلك الفكرة، حىت وإن طبقتها إحدى الدول فإن التأثريات املرتتبة عليها لن  طبقا
تكون جيدة، فقد ال تتمكن الدولة من احلصول التسهيالت املتاحة باملنطقة األوروبية، واليت يأيت على رأسها 

حرماXا من دعم الدول األوربية اليت قد تتخذ  ىلريب من أي جهة أخرى. باإلضافة إتسهيالت البنك املركزي األو 
 قيمة العملة األوروبية املوحدة. ىاXيار منطقة اليورو، وتأثريه عل منها بسبب هذا القرار وتأثريه علىموقف 

 مل اليونانيني؟ بدعم تماق فلماذا صحيحاً، ذلك كان نإ اليونان. بدون حاالً  أفضل سنكون هأن انيةاالمل فكرةال نإ
 حبصول خماطر من ذلك يتضمنه ما مع منطقة دول بني هائالً  تداخالً  هناك ألن بل ، االحسان بدافع ذلك يكن

 املايل القطاع ىلإ العدوى انتقال يف يكمن األول واخلطر  .عضاءاأل الدول من متزايد لعدد متسلسلة انفصال عمليات

 األوروبية املصارف وانكشاف األمريكي، براذرز ليمان مصرف افالس بعد 2008 عام وقع الذي الزلزال غرار على

 ارتياب ظاهرة يثري قد ما الشفافية، تعتمد مل املايل القطاع يف األخرى اجلهات أن غري معروف، اليوناين الدين على

 ومع  التايل، سيكون من يتساءلون اجلميع سيجعل اليونان خروج أن كما .سواقاأل يف جديدة واضطرابات معممة

 يف املقبلة الضعيفة احللقة عن حبثاً  وريبة ترقب مرحلة يف األسواق ستدخل اليورو، من جديدة دول خروج من التخوف
 منطقة يف الثالثة االقتصادية والقوة الصدد vذا األول األنظار حمط ايطاليا وستكون ،الديون صعيد على اليورو منطقة

 ناجتها امجايل من % 120 يورو مليار 1900 قدره دين عبء حتت ترزح وهي كربى خماوف حالياً  تثري اليورو

  .سنوات منذ ضعيف منو من وتعاين الداخلي
له  وربية خوزي منوال بار وسو يف هذا الصدد بأن اXيار منطقة اليورو سيكونكما حذر رئيس اللجنة األ    

قوة ومتانة األكثر وربية كافة ففي املانيا على سبيل املثال وهي الدولة ذات االقتصاد تداعيات كارثية على الدول األ
. وإىل فقدان أكثر من %3الفا لشقيقا�ا يف القارة ن سيؤدي ذلك إىل اخنفاض امجايل الناتج احمللي مبا ال يقل عن خ

 1مليون مواطن عمله.
2إىل سيقود اليوناين االقتصاد اXيار عن الرمسي اإلعالنن إ

: 

 اللجوء إىل إىل الدولتني سيقود وهذا شرائها، عن االمتناع إىل يؤدي مما واإلسبانية اإليطالية السندات يف الثقة فقدانـــ 

 .اليونان إىل قدمت اليت احلزمة بكثري تفوق أوروبية انقاذ حزمة

 أسواق إىل املستثمرين خروج وإىل األوروبية الدول بني ثقة أزمة إىل بالتايليؤدي  اليورو، منطقة من اليونان خروج ـــ
 .واليابان املتحدة الواليات مثل أخرى

ن م وحدها أملانيا وستخسر السندات، من يورو مليار 360 من أكثر لتغطية السعي األورويب االحتاد على سيتحتمــ ـ
 .اليونان يف األوروبية االستثمارات قيمة اخنفاض إىل إضافة هذا يورو، مليار60إىل20

 تأثري وهلذا البنوك اليونانية، بعض إفالس إىل سيؤدي مما اليونانية البنوك من األموال لرؤوس مجاعية سحب عمليات ـــ

 النظام يف وأزمة فوضى إىل األقل على أو منها البعض اXيار إىل أيضا سيؤدي والذي ذا�ا األوروبية البنوك على

 .والعاملي األورويب البنكي

                                                           
 .62، صحممد دياب، مرجع سابق  1
 .7ـ6ص ،2012جويلية 11، تقارير مركز اجلزيرة لدراسات، اليونانية جذورها وتداعياتها االزمةعبد اللطيف درويش،   2
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 وهلذا عسكري، انقالب إىل أو االقتصادي، اال:يار عن النامجة الفوضى بسبب السلطة إىل متطرفة أحزاب وصول ـــ

 .األورويب واألمن االقتصاد على خطرية تداعيات أيضا

 البنوك قدرة يف حمدودية إىل سيقود وهذا الديون، تلك شطب إىل مث ومن ديو:ا، دفع عن عجزها إىل سيؤدي ـــ
 .األوروبية السوق يف االقتصادي الكساد إىل وسيقود االستهالك سيخفض بدوره وهذا اإلقراض، على األوروبية

يف حال ا:يار اليورو أو جلوء الدول إىل اخلروج من العملة املوحدة، فإن السيناريو املتصور هو أن احتماالت و     
اخلروج اجلماعي ستكون حمدودة، حيث من املتوقع أن تتم عملية اخلروج دولة دولة بدءا من الدول اليت ال تستطيع 

ستظل الدول الكربى مثل أملانيا وفرنسا يف املنطقة، ومن مث من  خدمة ديو:ا السيادية مثل اليونان أو الربتغال، بينما
املتوقع أن حتدث عملية انتقال هائل من رؤوس األموال من الدول الضعيفة ماليا، واملرتفعة املخاطر إىل الدول األكثر 

ارية يف دول األزمة على استقرارا وقوة من الناحية املالية، وهو ما سيؤدي إىل التأثري السليب على قدرة املصارف التج
اإلقراض، األمر الذي يعقد من املشكلة االقتصادية فيها، أكثر من ذلك ستتم عملية بيع ضخمة لسندات الدول 

 .الضعيفة، األمر الذي يزيد الضغوط على أسواق املال يف منطقة اليورو
ليس وفقاً للجوانب النظرية لذلك. فاتفاقية لكن تقييم هذا اخليار جيب أن يتم يف إطار الظروف العملية والقانونية و    

ماسرتخت اليت مت مبوجبها تأسيس االحتاد األورويب مل تتضمن يف موادها أي خروج من منطقة اليورو دون أن يعين 
ستحرم من مجيع  أو أي دولة خترج من منطقة اليورو ذلك اخلروج من االحتاد األورويب بأكمله. وهذا يعين أن اليونان

اليت يقدمها االحتاد، مبا يف ذلك املزايا املتعلقة بالتجارة، وحرية حركة العمالة، وغريها، مما يعين أن املكاسب  املزايا
ستكون حمدودة جداً. أضف إىل ذلك عدم وجود قاعدة  Devaluation الـ  النظرية من زيادة التنافسية نتيجة عملية

من ذلك من خالل التصدير، بينما سترتكز استفاد�ا من خالل  متكنها من االستفادة   صناعية كبرية يف اليونان 
 السياحة، بالنظر إىل الفروقات بني سعر صرف العملة اليونانية اجلديدة واليورو انتعاش قطاع 

 ايجابيات يورو مصغر ـــ 2

فرنسا ا:يار منطقة اليورو بالشكل احلايل، فإن نواة املركز اجلديد ستكون أملانيا قتصاديون أنه يف حال ايرى حمللون   
 كإيطالياستبقى البلدان الطرفية  فيما  .اإلسكندنافيةوالبلدان  ، هولندا اللكسمبورغ)ا(بلجيك وبولندا وبلدان البينيلوكس

 . حتاد النقدي اجلديدخارج اال الضعيفةوالربتغال وايرلندا، وطبعا اليونان وسلوفاكيا وغريها من البلدان 
مصغرة، كما سيتيح هذا  ولو بصورةشكال، حىت يف بقاء منطقة اليورو بشكل من األوتتمثل اجيابية هذا املخرج     

االحتاد النقدي اجلديد ظهور سلطة اقتصادية أكثر مركزية، قادرة على اختاذ القرارات امللزمة، وسيتم التخلص من 
املسؤولة للحكومات بعض البلدان، أما البلدان اليت ستخرج من االحتاد النقدي، وبعد مرحلة تطبق  السياسات غري

ة، وستستأنف اقتصادا�ا يفإ:ا ستستعيد قدر�ا التنافس فيها سياسة العالج بالصدمة والقاضية بتخفيض قيمة عملتها،
  1.ة لدرسجمددا إىل صفوف االحتاد قبل وبعد ذلك تصبح مسألة عود�ا امنوه

الدول اليت ستخرج من املنطقة سوف تتمكن من استعادة استقالليتها وسيطر�ا على عملية صناعة  كما أن   
السياسة النقدية فيها، بدال من تركها يف يد البنك املركزي األورويب، وتؤدي استعادة استقاللية الدولة من الناحية الفنية 

                                                           
 .64، صحممد دياب، مرجع سابق  1
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نقدية تتماشى مع متطلبات وضعها االقتصادي اخلاص، بدال من أن تتبع  إىل متكينها من أن تصمم وتنفذ سياسات

سياسات نقدية مصممة أساسا للوضع االقتصادي العام يف املنطقة، وقد يبدو للعيان أن ترك اليورو يعد أمرا جذابا 

عد على جعل أجور هلذه الدول، ألنه سيمكن دوال مثل إسبانيا وإيطاليا من أن ختفض قيمة عمالFا احمللية مبا يسا

عماهلا تتماشى مع إنتاجيتهم، األمر الذي سريفع من مستويات تنافسيتها الدولية. أما بالنسبة للدول اليت ستبقى مثل 

أملانيا على سبيل املثال فإZا ستتمكن من املساعدة على تصميم سياسات نقدية مغايرة ال تسبب هلا تضخما نتيجة 

ألخرى املضطربة يف املنطقة، أو أن حتدد معدالت الفائدة اليت تتماشى مع أوضاعها لفتح قنوات السيولة مع الدول ا

1االقتصادية، واليت رمبا قد تقتضي رفع معدالت الفائدة وليس خفضها.
 

    سيناريو خروج اليونان سيبدأ بإعالنفمثال وقد رمست تصورات عملية خلروج بعض الدول من نادياليورو،    

اليونان إجازة وطنية لعدة أيام تقوم احلكومة خالهلا بإغالق مجيع البنوك وماكينات السحب حىت متنع حتويالت اليورو 

          خارج البالد. مث يقوم البنك املركزي بتحويل مجيع حسابات اليورو إىل الدرامخا. مث يتم تشجيع املواطنني 

   قد إىل حني طباعة عملة الدرامخا. وبعد طباعة الدرامخا يتم تعوميهاعلى استخدام بطاقات االئتمان بدال من الن

 مقابل اليورو والدوالر. 

 هيكلة الديون السيادية:إعادة ثانيا: 

خلل باألسواق، واضطراب هائل يف  تقبل منطقة اليورو، حيث ستؤدي إىلمس مل هذا السيناريو آثار بالغة علىحي

األوروبية يعتمد بصورة كبرية  أن استقرار البنوك واملصارف ومن األمهية مبكان التأكيد على .النظام املصريف األورويب

السوق املصريف  ، وعملية إعادة اهليكلة ستؤثر علىالطريقة اليت سيتم إتباعها يف التعامل مع الدين السيادي على

 األورويب يف الفرتات القادمة.

يكلة ديوZا مصاعب شيت يف االقرتاض من الدول األخرى، ألن الدول الدائنة كما قد تالقي الدول اليت تقوم بإعادة ه

 متتنع غالبا عن اإلقراض لدولة قامت بإعادة هيكلة ديوZا، مما سيرتتب عليه أثر بالغ اخلطورة عليها يف املستقبل.

  حالة يف وحدهم األوربيون اليوناين الدين حائزوا يتأثر نفل العاملي املايل النظام على وخيمة تداعيات لهو     

 املديونية من كبرية نسبة تتحمل املؤسسات من وغريها املتحدة، واململكة املتحدة الواليات بنوك أن ذلك اإلعسار،

. األوروبية البنوك تصدرها اليت للسندات كحائزة أو االئتماين، اإلعسار ضد التأمني توفر اليت البنوك من باعتبارها

 وهذا .االئتماين اإلعسار ضد التأمني تطلق مدفوعات أن ميكن االستحقاق آلجال "منظمة" هيكلة إعادة أن والواقع

  على اخلاص القطاع إىل لالئتمان حمتمال وانكماشا البنوك، بني الفائدة ألسعار صعودا األرجح على يعين بدوره

 .األطلسي جانيب

سيناريو آخر يطرح نفسه وهو خروج منطقة اليورو من هذه األزمة  إعالن قيام الواليات المتحدة األوروبية:ثالثا: 

بسالم، إذا ما جنحت املنطقة يف Fدئة األوضاع يف أسواق الدول األوروبية اجلنوبية الضعيفة وذلك من خالل حزمة 

العديد من  املساعدات املالية وتعهد البنك املركزي األورويب شراء الديون العامة وفرض حزمة جديدة للتقشف، يرى 

                                                           
  .2011/ 10/ 31 االطالع تاريخ السعودية، االلكرتونية، االقتصادية جملة، السيناريوهات المستقبلية لليوروحممد إبراهيم السقا، 1

http://www.aleqt.com/2011/01/07/article_488411.html 
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      صالحات اهليكلية يف ختفيض السعر املتتبعني أنه ميكن جتاوز هذه األزمة إذا ما جنحت إجراءات التقشف واإل
يف دول اجلنوب، وهذا ما يبعد احتمال اللجوء إىل مزيد من تكامل السياسات املالية داخل املنطقة، كما يرى بعض 

دوق النقدي الدويل والدول األوروبية األخرى سوف تسمح بتأجيل املختصني إن املساعدات اليت يقدمها الصن
اإلصالحات اهليكلية إىل حني استعادة هذه االقتصاد لعافيتها االقتصادية، ما جيعلها مبنأى عن املضاربات اليت ميكن 

 أن تضر aذه اإلصالحات.
طلب ضرورة قيام نظام مايل مشرتك، أو أن استمرار اليورو يف ظل هذه التهديدات اليت تواجهه حاليا، سيت كما   

مشرتك، وسياسات مشرتكة للميزانيات  )على غرار االحتاد النقدي وجممع ضرائبFiscal Unionاحتاد مايل مشرتك(
العامة، حيث يتم تسليم السياسات املالية إىل إدارة مالية مركزية، مثلما هو احلال بالنسبة للسياسة النقدية، وفتح باب 

ايل على مصراعيه بني الدول األعضاء، وذلك لتمويل جهود التعامل مع الدين العام األورويب بشكل التحويل امل
مشرتك. يف حني يرى البعض أن هذا املقرتح اخلاص بالوحدة املالية بني دول أوروبا سيعين نتيجة واحدة، وهي أن 

 .1الديون السيادية األوروبية ستكون ديونا أملانية.
املتحدة، يكون  مقارنة احتاد العملة األوروبية بالواليات املتحدة، ميكن مالحظة فرق كبري ففي الواليات فعند   

التحويل املايل مسموحًا به بني خمتلف الواليات يف حال أظهرت إحداهن أداء ضعيفًا بشكل نسيب. ويف منطقة 
وال توجد هناك أحكام تنظم عمليات التحويل املايل. اليورو، تتوقع الدول أن متارس مستوى كبريًا من النظام املايل، 

 2وعلى الرغم من ذلك، ال يكاد يكون هناك أي مؤشر على االلتزام املايل من بعض الدول األعضاء.
     ويعتقد اخلرباء يف صعوبة حتقق السيناريو لوجود حالة متزايدة من عدم الثقة بني متخذي القرار يف أوروبا 

     والتحالفات الفعالة، والتخوف من اختفاء السلطة على املستوى الوطين داخل كل دولة من وافتقادها للقيادة
    دولة ذات رؤى خمتلفة  27الدول األوروبية، باإلضافة إىل الصعوبات اليت ستتولد عن حماولة التفاوض بني 

3ووجهات نظر متضاربة فيما يتعلق بالتكامل األورويب
. 

لتعامل مع أزمة منطقة اليورو فشل يف حل املشاكل األساسية يف األسلوب املتعثر ا :اليوروتفكك منطقة رابعا: 
لالختالف االقتصادي والتنافسية ضمن االحتاد. وإذا استمر هذا األمر، فإن اليورو سيتحرك باجتاه حلول ديون غري 

 .األضعف وخروجهم من االحتادمنظمة ـ ويف النهاية تفكيك االحتاد النقدي نفسه ـ مع ا�يار األعضاء 

   ن كل االحتادات النقدية الناجحة كانت مرتبطة يف النهاية باحتاد سياسي ومايل. لكن اخلطوات األوروبية إ    
باجتاه االحتاد السياسي تعطلت، بينما ميكن أن تتطلب اخلطوات باجتاه احتاد مايل عائدات فيدرالية مركزية، وكذلك 

أن يعلموا أن لسندات باليورو على األملان وغريهم من دافعي الضرائب (اآلخرين الرئيسيني) عمليات إصدار واسعة 

                                                           
مللتقى الدويل الثاين حول: واقع التكتالت االقتصادية زمن  مستقبل االتحاد االقتصادي والنقدي األوروبي في ظل أزمة الديون السيادية لليونانبوخاري حللو، عايب وليد،  ا 1

 -اجلزائر –باملركز اجلامعي بالوادي  2011فيفري  27و 26األزمات يومي 
2 Rymond J. Ahearan and others, op,cit, p22. 

   28/11/2012، تاريخ االطالع األوربي ومنطقة اليور: سيناريوهات النجاة واالنهياراالتحاد ، طارق الشيخ  3

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1013643 
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تدعم ليس فقط ديون بلدا>م، وإمنا كذلك ديون البلدان الطرفية. ومن غري احملتمل أن يقبل هذه الضرائب جيب أن 
   .دافعو الضرائب الرئيسيون Cذا األمر

أو ''هيكلتها الناعمة''، يساعد على حل قضية الدين املتجاوز يف بعض إن تقليص ديون منطقة اليورو،    
االقتصادات العاجزة عن الوفاء بالتزاماYا. لكنه لن يفعل شيئًا يف استعادة التقارب االقتصادي الذي يتطلب استعادة 

ويصبح التفكك هو  التقارب يف القدرة التنافسية. ومن دون ذلك فإن البلدان الطرفية سيصيبها الركود ببساطة
  السيناريو االقرب.

 المطلب الثاني: آراء الخبراء والمالين في مستقبل االزمة

     تفكك يتوقع نهأ 2002يف  ،القتصادنوبال جائزة واحلائز البارز االمريكي االقتصادي العامل فريدمان ميلتون قال      
 االقتصاديني كبار من واحداً  يعترب الذي فريدمان، ورأى، عاماً  15 ىلإ 5 تتعدى ال فرتة خالل »اليورو دول احتاد«

 على دوله فعل ردود يف وتباين وثقافية لغوية فوارق على مبين ألنه ،»فاشل مشروع« االورويب االحتاد أن العامليني
 على مباشرة املنافسة مضار ستنعكس القومية النقدية السياسات >اية بعد« فيضيو . اخلارجي االقتصادي النفوذ

 النقدية السياسة ان فريدمان قال لليورو، املتوقع الفشل على وللتدليل. »اليورو ستنهي اليت النقطة هي وهذه البطالة،
1 .املثال سبيل على املانياً  البتة تناسب ال آليرلندا ورويباأل املركزي البنك يرمسها اليت

.  

ن تطبيقات وممارسات اليورو حني يقول "إ جاك ديلوروروبية املوحدة (اليورو) حد مهندسي العملة األأ وهو ما كرره

للمفوضية الرئيس السابق  ديلور ويرىو  .1999وروبية يف عام اقات منذ البدء بتداول العملة األخفإخطاء و أشاCا 
االهتمام والدراسة عند  عضاء يف اليورو مل يأخذ حصته الكافية منن الضعف االقتصادي لبعض الدول األأوروبية، األ

 ."نظمة االنضباط النقدي يف جمموعة اليوروأن بعض البلدان مسح هلا بانتهاك قوانني و وأ ،انطالق اليورو

وأيد الرأي  ،زمةيف الوقت املناسب للسيطرة على األورويب بالتقاعس وعدم التحرك قادة االحتاد األ ديلورواYم    
    ن يبقيا غري مستقرين منأن البنك املركزي والعملة املركزية من دون وحدة سياسية مركزية مقدر هلما أالقائل ب

ن احلماسة املفرطة اليت أضاف أو  ،ىل حتذيرات سياسيني واقتصاديني بريطانيني من هذه الظاهرةإشارة إالبداية، يف 
 .آتية ال حمالةزمة الديون كانت أن أوروبية عنت أظهرها من دعم العملة األ

كرب أ>ا أ، املانيا ب1995وحىت  1985وروبية من ا)، والذي عمل رئيسا للمفوضية األعام 86( ديلورواYم كما    
ب رفضها وكانت برلني قد تعرضت للنقد بسب .وروبيةىل حل سريع وحاسم ألزمة الديون األإق يف الوصول عائ

وروبية لشراء سندات حكومية من البلدان املتأزمة ضمن العملة األ السماح للبنك املركزي األورويب بطبع املزيد من
.منطقة اليورو، بدعوى اخلشية من تضخم غري حمسوب

2
 

اليورو كمثل أي " يف االقتصاد أن احلائز جائزة نوبل جوزيف ستيجليتزاالقتصادي األمريكي البارز  كما يرى    
 ."وجوده على قيد احلياة لفرتة أطولسجني ينتظر حكم اإلعدام، ويؤجل التنفيذ ليطيل 

                                                           
1  http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=8435&article=112375#.UYrgi9ixr1U  تاريخ االطالع  28/11/2012 . 
2 http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2011/12/111203_euro_jacquesdelors.shtml   اريخ االطالع ت 11/10/2012 
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اليورو، ولكن هؤالء مرارًا وتكرارًا التزامهم بإنقاذ يعلن زعماء أوروبا "وربية قائال األزمة األ ستيجليتزوحيلل جوزيف 
 ا بأن التقشف يعين تباطؤالذين كان بوسعهم أن يقولوا مرارًا وتكرارًا إ@م ملتزمون ال يقومون باملطلوب. فقد اعرتفو 

وأن بلدان منطقة اليورو املتعثرة لن تتمكن يف غياب النمو من إدارة  ،د أصبح حمتمالً على حنو متزايدبل إن الركو  النموـ
  ."ديو@ا. ولكنهم مل يفعلوا أي شيء لتعزيز النمو

أسعار الفائدة  لن ينقذ اليورو يف األمد القريب سوى شراء البنك املركزي األورويب للسندات السيادية، اليت منعت    
، فإن البنك املركزي األورويب ميول الديون السيادية فعليا. ولكن الزعماء األملان ال  من االرتفاع إىل عنان السماء

يعجبهم هذا، ولقد شعر البنك املركزي األورويب بعدم االرتياح فبادر إىل احلد من مشرتياته زاعماً أن إنقاذ اليورو مهمة 
  .وليس حمافظي البنوك املركزيةالزعماء السياسيني، 

ولكن االستجابة السياسية كنت هزيلة للغاية ومتأخرة. والسيناريو األكثر ترجيحًا اآلن يتلخص يف املزيد من     
الشيء نفسه التقشف، وضعف االقتصاد، واملزيد من البطالة، واستمرار العجز، يف حني يقوم زعماء أوروبا بأقل 

  .الوقت الراهن. باختصار املزيد من االضطراباتالقليل لدرء األزمة يف 

لكفيلة بإجناح العملة املوحدة ـ عندما يتفكك اليورو أو عندما تتخذ أوروبا القرارات احلامسة ام احلساب وقد يأيت يو     
  ، ولكن من املرجح أن يبذل زعماء أوروبا قصارى جهدهم لتأجيل يوم احلساب. وستعاين أوروبا ال2012يف عام 

 .حمالة، ومعها بقية العامل
    أمتىن لو تثبت األحداث أنين كنت على خطأ، وأن تشاؤمي كان مفرطا. ولكنين أخشى أن ويضيف قائال    

اليورو، اليت  لعام الذي سنشهد فيه @اية جتربةقد يكون هو ا 2012املخاطر أعظم على اجلانب السليب، بل إن عام 
قد ال  2012إذا حدث هذا فإن عام  .عامًا يف أوروبا 50توجت عملية التكامل االقتصادي والسياسي اليت دامت 

والذي دام طويًال وتسبب يف قدر عظيم  2008يأيت ومعه النهاية اليت نتمناها مجيعًا للركود العظيم الذي بدأ يف عام 
.عاما 75جديدة وأكثر ترويعاً من أسوأ حمنة اقتصادية مير �ا العامل منذ  املعاناة، بل قد يكون بداية مرحلة  من

1
  

 

مدى احتمال اجتاه منطقة  حينما سؤل عن 2010احلائز على جائزة نوبل لالقتصاد  * كريستوفر شيمز ويرى   
على  كتبت 2002 يف سنةأن منطقة اليورو على شفري اهلاوية  ــ خالل األزمة ــ أعتقد "فأجاب: اليورو حنو اال@يار؟

ا ال نعرف أنه سيكون هناك أزمة من هذا النوع يف ذلك الوقت قلت وما زلت أؤكد على الرغم من كل شيء مازان
تعداد لبناء وربية املوحدة هل هم على اسيريد الناس احلفاض على العملة األساسي هل االجابة على السؤال األ

ا أم أ@م يعتربون أن اليورو ضعيف وسينهار بسبب ضعف الغطاء السياسي زمة اليت حيتاجو@املؤسسات املالية اال
وريب انقاذ الدول من خالل طبع النقود إذا أجرب على ستفر أن بإمكان البنك املركزي األالذي يتمتع به. ويرى كري

 .2"ملانفيها أو جتنبها وهذا ما خيشاه األذلك ولكن عواقب التضخم ال ميكن التحكم 
                                                           

 .22، ص 2012جانفي 1جملة االقتصادية العدد السنوي الرابع ،  نهاية تجربة اليورو،جوزيف ئي. ستيجليتز ،   1

 
 http://arabic.euronews.com/2011/12/07/christopher-sims. 11/12/2011كريستوفر سيمز، مقابلة مع قناة أورونيوز االخبارية،    2

 "الكلي االقتصاد يف والتأثريات األسباب حول يةالتجريب ألحباثهم" سارجنت. ج توماس مع باملشاركة ،2011 االقتصاد، يف نوبل جائزة على وحائز ،. برينستون جامعة يف أستاذ سيمز، كريستوفر*  
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 وأن ،املشكلة اليورو ليس هو أن يرى مندلروبرت أما مهندس اليورو وصاحب فكرة املناطق العملة املثلى     

البلدان، ومعظمها يف  املشكلة داخل االحتاد األورويب واالحتاد النقدي هو العجز احلكومي وديون عدد قليل من

بل هو فشل االنضباط املايل الذي يهدد املالءة املالية للدول املثقلة بالديون اليت هي عالية العجز  ،جنوب أوروبا

        ه، ويقول مندل أنيرجع يف جزء كبري إىل الركود احلايل يف أوروبا وأكثر من ذلك عموما تباطؤ االقتصاد العامليو 

 ".اليورو كان قويا جدا وليس ضعيفا جداإذا كان اليورو هو مشكلة بالنسبة ألوروبا، فألن " 

ج على التنقل تا ناال لعوامل الكبريةوعن الشرط األساسي الذي وضعه لقيام منطقة العملة املثلى واملتمثل يف القدرة     

ولكنه مل يصدر حكم حول ما إذا كان هناك بأنه حدد الشرط واعتربه الزما  يبنيوحتديد العمل  بني الدول األعضاء

ومن اخلطأ أن تنسب  ويضيف "  .في من حراك العمالة داخل أوروبا ألسعار الصرف الثابتة أو احتاد نقديما يك

 "الكم اهلائل للمشاكل املالية لليونان ودول أخرى لتنقل العمالة غري كافية

    اليونان اتباع طريق األرجنتني؟ ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل اخنفاض بشع يف  على"ينبغي ويف رأيته للحلول يقول 

 نفعل ذلك داخل اليورو؟"ذا كان ذلك ممكنا سياسيا ملاذا ال إمستوى املعيشة والفوائد االجتماعية و 

  هو إنشاءو جح النامريكي األضح للجميع النموذج وأن التعديل الالزم وال زمةالتعديالت األينبغي القيام ب كما   

1نظام مصريف موحد ألوروبا
. 

 الفصل: خالصة

من حيث التداول واالحتياط العاملي بعد الدوالر على الرغم من التهديدات دوليا الثانية وربية األاليزال اليورو العملة 

فجميع التوقعات املوحدة،  متاسك العملةو  قوةأزمة الديون السيادية على  تشكلها الكبرية اليت شكلتها والتزال

واالحتماالت تشري إىل أن أوربا ستمر يف املستقبل القريب مبرحلة صعب جدا من حيث النمو والتطور والقدرة على 

مات االستفهام قائمة حول مستقبل و ما يبقي عالهاملايل والسياسي و  اجلانب التحرك بشكل مجاعي خصوصا يف

 وريب امجاال.واالحتاد األاليورو 

                                                           
1 Robert Mundell, Euro is here to stay,  2012/07/08   , http://opinion.financialpost.com/2012/06/08/robert-mundell-

euro-is-here-to-stay/  



 

 

 

لـخاتـمـةا  
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تتميز الديون السيادية بأ:ا تلقى إقباال كبريا من قبل املستثمرين يف العامل، نظرا الخنفاض مستويات املخاطر     

املصاحبة إلقراض حكومات العامل بشكل عام، مقارنة بديون مؤسسات األعمال اخلاصة. غري أن األزمة املالية 

أصبح خطر توقف احلكومات يف دول العامل املدينة عن السداد العاملية قد غريت إىل حد كبري هذا املفهوم، حبيث 

أحد اهلواجس األساسية اليت تنتشر اآلن بني املستثمرين يف أسواق املال يف العامل، وحتديدا فقد تعرضت األسواق 

 ت إىلوصل العاملية هذا العام لصدمتني شديدتني نتيجة تطورات األوضاع املالية على حنو سيئ يف اليونان، واليت

  تقدمي برنامج املساندة هلا من قبل االحتاد األورويب وصندوق النقد الدويل، بينما متثلت لوالحافة اإلفالس، 

     الصدمة الثانية يف إعالن شركة ديب العاملية عن طلبها إعادة جدولة ديو:ا نظرا لعدم قدرnا على سداد 

       ولة اليت تعرضت هلا، واليت نتجت عن الضغوط اليت تعرضالتزاماnا يف مواعيدها احملددة، بسبب أزمة السي

 هلا سوق العقار يف اإلمارة.

     لديون السيادية إذن هي ديون آمنة بشكل عام، غري أن ضخامة حجمها جتعل املخاطر الكامنة ا    

املصاحبة هلا على األسواق كبرية جدا، وذلك يف حالة تعرض إحدى الدول املدينة إىل أزمة سيولة nدد قدرnا 

       على السداد يف املواعيد اxدولة هلذه الديون، إىل الدرجة اليت تدعوين إىل االعتقاد بأن الديون السيادية 

    تة املقبلة، وهي }ذا الشكل أصبحت متثل مشكلة كامنة، رمبا يف وقتنا احلايل، متثل القنبلة املالية املوقو  تظل

     nدد جهود استعادة النشاط االقتصادي يف العامل، يف حال تطورت األمور حنو األسوأ، ومل تتمكن الدول

 املدينة من استعادة تواز:ا املايل هذا من جهة.

صدى   مناطق عملة مثلى، وإنشاء عملة موحدة القت ومما ال شك فيه أن الدعوة إىل إنشاء ومن جهة أخرى     

األمريكي   كبريا يف السنوات السابقة، خصوصا بعد اإلطالق الناجح ألهم عملة موحدة يف العامل، بعد الدوالر

 السري على خطى منطقة وهي اليورو، وقد شجع النمو الثابت لليورو الدعوات يف مناطق أخرى من العامل إىل

عمالت موحدة، يف آسيا وإفريقيا ويف جملس التعاون اخلليجي لالستفادة من املزايا املختلفة اليت  طالقلإلاليورو 

ميكن حتقيقها من االلتحاق باحتاد نقدي واستخدام عملة موحدة. غري أن أزمة اليورو األخرية أبرزت على السطح 

ك مع تصاعد أزمة االحتاد النقدي، وذلالوجه اآلخر للعملة املوحدة واملشكالت احلقيقية اليت ميكن أن تواجه 

، الزال يهدد ويضعف ، مما وضع املنطقة بأكملها، سواء الدول املدينة أو الدائنة، يف مأزق خطي الديون السيادية

 .طرحت عالمات تعجب كبرية على آليات بناء اليورو ومستقبله كعملةيو مكانة اليورو الدولية، 

 :الدراسة نتائج

بالشكل الكامل ليس منطقة عملة مثلى  اليورواالحتاد النقدي  دول عن أن واألوربية كشفت األزمة اليونانية ـ 1

بسبب عدم وجود سلطة مالية مركزية يف دول االحتاد ، واليت ميكنها من أن تقوم بإعادة توزيع اإليرادات العامة بني 

 وفرنسا مثال إىل اليونان، باعتبارها شرطا أساسيا ملنطقة العملةالدول األعضاء على صورة حتويالت مالية من أملانيا 

املثلى، مثلما هو احلال يف الواليات املتحدة، حيث تقوم السلطات املالية املركزية بتقدمي الدعم للواليات يف أمريكا 

ثلى مل يكن من جانب آخر جناح الواليات املتحدة كمنطقة عملة مو . من جانب عند تعرضها لضغوط مالية حادة

راجعا أساسا إىل وجود سلطة مالية مركزية فقط، بقدر ما كان راجعا إىل مرونة عملية حتديد األجور واألسعار يف 
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الواليات املختلفة وسهولة انتقال عنصر العمل بني الواليات يف أمريكا، وأن هذين العاملني تفتقدمها دول االحتاد 

  رضية األولى.الف ةوهو ما ينفي صحالنقدي األورويب. 

من  ،للوحدة االقتصادية لدول منطقة اليورو أحد أهم العناصر الفاعلة يف أزمة اليورو يشكل البناء املؤسسايت ـ2
(ليربالياً  بناء نيوليربالياً ل فهو صورة ،رًا يف عملية التكامل االقتصادي لدول منطقة اليوروو حيث كونه يشكل قص

مالياً) شرع الباب على مصراعيه لتثبيط عوامل النمو داخل االقتصاد األورويب. إن املشكلة األساسية للبناء 
األورويب تتجلى يف عدم وجود حكومة اقتصادية واحدة (ميزانية) ذات حجم كاف، قادرة على تأريض وامتصاص 

قة اليورو، مما جعل هذا االحتاد النقدي وسيلة الستغالل بني اقتصادات دول منط آثار التفاوت البنيوي واجلاري
ولتعميق استغالل الرأمسال األورويب لكل الطبقة العاملة يف أوروبا. واملقصود  ،دول احمليط األورويب من جانب املركز

ملقابل فإن دول با ،بدول املركز األورويب هو تلك الدول املصدرة املتقدمة صناعيًا وتكنولوجياً، وعلى رأسها أملانيا
 . احمليط تتمثل باليونان والربتغال واسبانيا وايرلندا بشكل أساسي

 لشبونة، مرورا بالتثبيت واالستقرار  ألوروبية، ابتداء من ماسرتخيت إىلاملعاهدات واالتفاقيات ا حتولت كما   
الت يف بنودها تقتضي موافقة مجيع أن أية تعدي قيود معوقة لألداء، بالنظر إىل املايل، من أدوات لضبط األداء إىل

     أو اuالس التشريعية، مثال  -مثال أملانيا - الدول األعضاء، بل قد تقتضي موافقة احلكومة الدستورية
        ددة للتدخلبريطانيا، ناهيك عن الربملان األورويب واملؤسسات التابعة لالحتاد ككل، مع عدم وجود آلية حم

، اليت د اتضح ذلك يف خطة اإلنقاذ األوىلغرار صندوق النقد والبنك الدوليني. وق ىيف أوقات األزمات، عل
      ، إال أنهاملخصصعلي الرغم من حمدودية املبلغ و تضمنت إجياد آلية لدعم احلكومات يف وقت األزمات 

 ةوهو ما يثبت عدم صحان واuلس األورويب). األعضاء يف االحتاد، إضافة إيل الربمل 27اقتضي موافقة الدول الـ 

 .األولىالفرضية 

 أن إال الوقت مبرور ستختفي أ�ا اليورو إطالق بعد ظهرت اليت االقتصادية االختالالت بأن االعتقاد ساد ــ3
 جمموعة شاسع، فارق بينهما الدول من جمموعتني إىل االحتاد انقسم فقد التوقعات، هذه متاما خالف قد الواقع
 اقتصادية مبستويات تتميز  وهولندا لوكسمبورغ فرنسا، فنلندا، أملانيا، بلجيكا، النمسا،: وتتضمن الشمالية الدول
 إسبانيا إيطاليا، ايرلندا، اليونان:  فيها مبا اجلنوبية الدول وجمموعة العالية، التنافسية القدرة وأساسها جدا مرتفعة

 . باألوىل باملقارنة األضعف اقتصادا�ا وتعترب «PIIGS»الـ بدول ختصاراا  إليها يشار واليت والربتغال،
 االستقرار صندوق عمل وآلية املشرتكة السندات حول فاخلالفات احلقيقة هذه أثبتت السيادية الديون فأزمة  

 تفرضها اليت التقشف خطط و األوريب االحتاد مؤسسات لصاحل الوطنية السلطات عن التنازل من واملزيد األوريب
        اضطرارا بنودها على واملوافقة اجلنوبية زمةاأل دول على األزمة خارج أ�ا اعتبار على حوهلا ومن املانيا

 . الثانية الفرضية صحة يثبت ما وهو. االفالس لتجنب

 

 أوضح فقد. األساس يف سياسية ألسباب جاء اليونانية األزمة تفاقم أن على احملللني بني اإلمجاع يشبه ما هناك ـ4
 مليار ألف 16 حجمه يبلغ الذي األورويب، االقتصاد أن املثال، سبيل على ستيجلتز، جوزيف االقتصاد عامل
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 عن ذلك يتحقق أن وميكن السياسية، اإلرادة توافرت إذا بأكمله، اليوناىن الدين عبء استيعاب يستطيع دوالر،

 لليونان ماليا دعما توفر األوروبية، احلكومات كل من مدعومة األورويب، املركزي البنك يطرحها سندات طريق

 االجتماعي املستوى على تكلفة وأقل عملية أكثر بشكل الديون مشكلة مع التعامل من متكنها منخفضة، بفوائد

 .والسياسي

 يالقى والذي الواضح، الدعم هذا مثل لتقدمي مستعدة ليست ثراء األكثر األوروبية الدول حكومات لكن     

 العديد لدى األوروبية املؤسسات يف" الثقة بعدم" اإلحساس تزايد ظل يف الداخلي، املستوى على شعبية معارضة

 هذه حكومات أصرت لذلك. لدعمها املالية التبعات حتمل الشعوب هذه ورفض أملانيا، خاصة الشعوب، من

 بشكل ضهر السياسية االراد غياب وبالتايل  حادة، تقشفية إجراءات اليونانية احلكومة تتخذ أن على الدول

 في يساهم ما وهو لليورو بالنسبة بعد تتم ومل الدوالر جناح يف سامهت اليت املرحلة وهي األزمة خالل من واضح

 األولى الفرضية نفي

 كاحتياطي الدولية الدوالر نةامك األمريكية املتحدة الواليات من انطلقت اليت العاملية املالية األزمة هددت ـ5

 إىل احتياطاlا بتحويل األزمة ظل يف الدول من العديد فشرعت الدويل، التجاري لتبادل عملة وكأول لدول مركزي

 فاخنفضت السيادية الديون أزمة مع اليورو إىل انتقل الشيء نفس وهو ، خرىاأل والعمالت واليورو الذهب

 احتياطية كعملة عليه الطلب اخنفض كما ،خرىاأل االرتكازية العمالت كل مقابل اليورو صرف أسعار وتذبذبت

    حويل إىل كبري بشكل باليورو املقومة األوربية سندات على الفائدة أسعار وارتفعت ،الياباين والني بالدوالر مقارنة

 الفرنسية خاصة بنوكها وانكشفت وربيةاأل البورصة مؤشر هوى كما وايطاليا، اليونان من كل يف% 7و%  10

 واآلليات احللول على املنطقة دول بني اتوالصراع اتاخلالف تبينكما   جهة، من املعدومة الديون على واالملانية

 النقدي النظام وعلى الدويل اليورودور  على األخرية تأثري مدى الدول بقية علىاألزمة  تداعيات من للحد املطبق

 .الثالثة الفرضية يثبت ما وهو. إمجاال القائم وريباأل

 األزمة على عامني من أقل ظرف ففي ، املنطقة وحدة على للحفاض أوربا زعماء به قامما  كل من الرغم على ـ6

 أنشئ كما ألزمة، ممكنة حلول طرح وحماول املتعثر والديون املايل الوضع ملناقشة أوربية قمة ستني من أكثر سجل

 إىل باإلضافة الدويل، النقد صندوق وحىت الدول كل يف سامهت ضخم برأمسال املايل لالستقرار صندوقا أوربا قادة

 النقدية الوحدة مسار يف نوعية نقلت اعتربت واليت 2012 مارس 2فيذ املوقعة املعاهدة وحتديدا املعاهدات تغري

 اليت األوربية تصرحيات أن كما ،2013 يف املصرفية الوحدة انطالق على األوربيني الزعماء اتفق كما االوربية،

 مسحت اجلهود هذه كل با�ياره، السماح ميكن وال االوربية للهوية االساسية العناصر أحد هو اليورو أن اعتربت

 كل أن إال. األوربية العملة ا�يار وامكانية اليورو من اخلروج وبالتايل افالس دون اليونان مثل متهالكة دولة ببقاء

 املالية األسواق طمأنة وهو االساسي اهلدف يف احللول كل تنجح فلم األوربية، ألزمة مرحلية معاجلة يعترب ذلك

 إىل األوربني الزعماء بعض رفض أن كما قربص، وآخرها خرىاأل الدول بعض يف زمةاأل عدوى وال واملستثمرين

 سياسة  أن زد النقدية، للوحدة أساسي شرطا تعترب اليت املوحدة األوربية املالية واحلكومة املشرتكة السندات فكرة

 جهة ومن جهة، من هذا السابقة املالية زماتاأل كل حل يف فشلها أثبتت والبنوك سواقاأل إىل األموال ضخ
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 الوحدة مستقبل على للحفاض الكثري عمل األوربيني الزعماء على أن يثبت عدواها ونتشار األزمة استمرار أخرى

 . الفرضية الرابعة ةصحنفي وهوما ي. اليورو النقدية
 

 :الدراسة توصيات

ـ إن تقليل التباين يف األداء االقتصادي بني الدول األعضاء يف أي تكتل شرط أساسي لنجاحه واستقراره 1

عضاء يكون من السهل التعامل ن بني األداء االقتصادي للدول األن اخلطورة هنا يف أن التبايموتك، واستمراره 

ىل عوامل سياسية وأخالقية وثقافية يكون من إذا كان يرجع إىل أسباب اقتصادية حبتة .ولكنه إذا كان راجعا إمعه 

 .)خرى مثل اليونانحلدة والقوة ألملانيا مبساعدة األالصعب التعامل معه (من الصعب أن تقبل الشعوب ذات ا

تتهاون قتصادي جيب أن تتسم بالشفافية التامة وال مانة العامة أو املفوضية أو البنك املركزي لتكتل االن األإـ 2

ن التكتل سيدفع مثن ذلك التكتم ألعضاء وذلك ألااالقتصادية غري احلقيقية لدول بشأن احلسابات واملؤشرات 

 .ىل ماال hايةإميكن احفاءه  ه الوالتهاون يف النهاية ألن

يف التكتل وسرعة موجهة أي هزات قد تضعف أي عضاء ستقرار االقتصادي جلميع الدول األـ ضرورة ضمان اال3

اقتصاد أية دولة عضو. وذلك ألن التكتل االقتصادي الذي يضم اقتصادات قوية وأخرى ضعيفة يكون تكتل 

  .هش وعرضة النتشار العدوى بني أغضائه ومن مث انفرط عقدة يف hاية األمر

ا ال يتم فقط من خالل سياسة نقدية موحدة يرمسهن حتقيق االستقرار والنجاح ألي تكتل له عملة موحدة إـ 4

مر يتطلب ت الوطنية لدول األعضاء. ولكن األل ترك السياسة املالية بني السلطاظالبنك املركزي uذا التكتل يف 

التنسيق بني الدول األعضاء يف جمال السياسة املالية حتت اشراف املركزي لتكتل وذلك لتجنب االختالل املايل يف 

 العملة الواحدة. منطقة

ن انضمام أي دولة لتكتل اقتصادي قوي ال يعين اعتبار ذلك وثيقة تأمني الستقرارها ومنو اقتصادها ،أو وثيقة إـ 5

تأمني ضد فقر شعبها ومن مث جيب على احلكومات مواصلة عملها جبد لتحسني االداء االقتصادي الوطين وحماربة 

  . حىت بعد االنضمام لتكتل اقتصادي قويالفقر وحتسني جودة احلياة ملواطنيها 

ة موحدة يتطلب من هذه الدولة أن تدرك حقيقة ما لاالنضمام لتكتل اقتصادي يسعى لعميف ـ إن رغبة أية دولة 6

جل أتجميل أو تلفيق هذه املؤشرات من وأن ال تلجأ ل ،لألداء االقتصادياهو مطلوب منها من مؤشرات 

االنضمام هلذه الوحدة النقدية. وذلك ألhا لو تفعل ذلك ستدفع الثمن من استقرارها االقتصادي وستلحق الضرر 

 . بغريها من الدول يف التكتل

مية ولتمويل ن احلكومات قد تضطر إىل االقراض من السوق احمللي والدويل لتمويل خطط االستثمار وتنإـ  7

ىل تشجيع املواطنني  إأساسي لنمو. لكن يف املقابل حتتاج الضبط املايل للحكومة  ةكيز ر عد ياالنفاق العام الذي 

محة دول أو ر االدخال لكي تعتمد احلكومة على القروض الداخلية وتبتعد عن وضع االقتصاد الوطين حتت على 

 . مؤسسات مالية أجنبية عند اقرتاضها من اخلارج

خطورة على االستقرار االقتصادي الوطين طاملا كان هذا االقراض  ن االقراض من الداخل أو اخلارج يشكلإـ  8

 .يفوق امكانيات الدولة على السداد وذلك حىت لو كانت تلك الدولة حتت مظلة تكتل اقتصاد قوي
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ن جناح واستقرار أي تكتل اقتصادي يتطلب وجود قيادات سياسية قوية يف الدول األعضاء حبيث تتمكن إـ  9

      زء من السلطاتحتقيق االندماج االقتصادي من تنازالت ونقل جل ملتطلباتالتوفيق  القيادات منهذه 

وبني دور كل واحد من هؤالء السياسيني يف الدفاع  ،عضاء لصاحل السلطة فوق القومية لتكتلالسيادية لدولة األ

 . هعن شعبية وحتقيق مصاحل

        اليت تواجهها عضاء يف التكتل االقتصادي ملواجهة املشاكل االقتصادية ن عدم حترك الدول األإـ  10

            ارة شؤون االقتصاديةعضاء يعين تفاقم املشكلة وتسلل صندوق النقد الدويل وتدخله يف ادالدول األ  احدى

 ساته املالية والنقدية.وهو ما يرتتب عليه تراجع سيادة واستقاللية التكتل يف ادارة لسيا، التكتل   هلذا
 

 :فاق المستقبليةاآل

وريب واالشكاالت اليت صاحبت العمل يت مست منطقة اليورو واالحتاد األـــ االكيد أن أزمة الديون السيادية ال 1

سس اليت بنية عليها الوحد النقدية، سواء الت عن األاجلماعي كتكتل موحد حلل األزمة، طرحت الكثري من التساؤ 

 املعاير أو من حيث املكاسب والتكاليف النامجة عن العملة املشرتكة.من حيث 

سس النظرية االزمة لتشكيل مناطق العملة املثلى     الدراسة يف معاير االقتصادية واألفهل جيب اعادة النضر و 

 والوحدة النقدية؟

املتقدمة االحتاد األوريب والواليات ـــ مل تعد أزمة الديون خاصة بالدول النامية فقط بلى امتدت إىل الدول  2

املتحدة األمريكية واليابان، بلى وأصبحت متثل القنبلة املوقوتة يف االقتصاد العاملي اليت من املمكن أن ميثل 

 انفجارها هزة عاملية جديدة يف االقتصاد الرأمسايل.

دى تأثريها على االقتصادي العاملي فهل جيب رسم سيناريوهات مستقبلية لديون السيادية يف الدول املتقدمة، وم

 إذا ما عجزت الدول عن سداد ديوwا وأعلنت افالسها؟
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