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  ) باللغة العربية( الملخص 

  

يشهد اإلقتصاد العالمي توجها متزايدا نحو إزالة مختلف الحواجز أمام إنسياب حركة عوامل اإلنتاج 

يسعى اإلتحاد األوروبي إلى نشر عالقاته . وتحريرا للتجارة من القيود، وتسارعا للعالقات بين الدول

في إطار الشراكة مع دول جنوب البحر األبيض المتوسط عن طريق مشروع الشراكة  اإلقتصادية،

لكن أزمة الديون السيادية التي . األورومتوسطية، بل تعدت هذه الشراكة إلى سياسة الجوار األوروبي

عصفت بدول اإلتحاد األوروبي أدت إلى زعزعة أهم ركائز قيامه، وانتقال تداعيات أزمة الديون 

  .ية إلى الدول المجاورة التي دخلت معه في شراكة تعاون اقتصادي وماليالسياد

بإعتبار الجزائر من الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة األوروبية فاألثر من جراء األزمة المالية 

األوروبية يكون على المدى المتوسط وذلك بسبب تراجع الطلب على مواد الطاقة نتيجة تراجع أسعارها 

المواد التي تستوردها الجزائر من بلدان االتحاد األوروبي، ) أو كمية( سواق العالمية وارتفاع قيمة في األ

إضافة إلى تراجع حجم تدفقات اإلستثمارات األجنبية من دول اإلتحاد األوروبي يظهر األثر مباشرة ، 

 .على إيرادات الجزائر

  الكلمات المفتاحية

 .  ألورومتوسطية، سياسة الجوار األوروبيشراكة االأزمة الديون السيادية، 
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 Résumé)                                   باللغة الفرنسية(الملخص 

  
      L'économie mondiale tend, de plus en plus,  vers l'élimination des 
divers obstacles à la circulation des facteurs de production, la 
libéralisation du  commerce et l'accélération des relations entre les pays. 
L’union européenne vise  à déployer ses relations économiques, dans le 
cadre d'un partenariat avec les pays du sud méditerranéen, grâce à un 
projet de partenariat euro-méditerranéen, qui est transformé en politique 
de voisinage européen. Cependant, la crise des dettes souveraines qui a 
dévasté l'Union européenne a conduit à la déstabilisation des piliers les 
plus importants de son existence, et la répercussion de cette crise dans les 
pays voisins ayant conclu une coopération économique et financière.  
       En considérant que l'Algérie est signataire de l'accord de partenariat 
européen, l’impact de la crise financière européenne sera perçu à moyen 
terme en raison de la baisse de la demande des produits énergétiques à 
cause de la baisse de leur prix sur les marchés mondiaux et 
l’augmentation des importations  algériennes, et la baisse des flux 
d'investissements étrangers émanant des pays de l'Union européenne. Cet 
impact  influe de manière directe sur les revenus de l'Algérie.  

Les Mots-clés 

Crise de la dette souveraine , le partenariat euro-méditerranéen, la  
politique européenne de voisinage 

  

 
 



  

  

  

  

  

  فهرس المحتويات 

 والجداول واألشكال



المحتويات ھرسف  

 

V 

 

  I.................................................................................. كلمة شكر وتقدير

  II .....................................................................................................................ا�ھداء

  III ................................................................................................بالعربية ملخص البحث

  IV .............................................................................................ملخص البحث بالفرنسية

  V .............................................................................والجداول و ا#شكال فھرس المحتويات

 IX....................................................................................قائمة الجداول

 XI............................................................................قائمة األشكال البيانية 

   )ه -أ(  المقدمة العامة

  أ.............................................................................................. تمهيد

  أ................................................................................إشكالية البحث تحديد

 ب.................................................................................فرضيات الدراسة 

  ب...........................................................................أسباب اختيار الموضوع

  ب...................................................................................أهمية الموضوع

  ج..................................................................................الموضوعأهداف 

  ج.................................................................المستخدمةمنهج الدراسة واألدوات 

  ج.................................................................الدراسات السابقةموقع البحث من  

  د.................................................................................خطة وهيكل البحث

  اإلتحاد األوروبي و أزمة الديون السيادية: الفصل األول 

)2-88(  

  2............................................................................................تمهيد 

  3..................................... زمات الماليةلألالمفاهيمي والتاريخي  اإلطار: المبحث األول 

  3..............................................................ماهية األزمات المالية : المطلب األول



المحتويات ھرسف  

 

VI 

 

  9.............................أنواع األزمات وأسباب نشوئها والمراحل التي تمر بها: المطلب الثاني 

  21............................................المالية تحليل تاريخي ألشهر األزمات: المطلب الثالث 

  43........................................ تدرج التكتل االقتصادي لالتحاد األوروبي: المبحث الثاني

  44...............................التطور التاريخي لنشأة التكتل االقتصادي األوروبي  :المطلب األول

  52.....................................................لنظام النقدي األوروبي تطورا: لثانيالمطلب ا

  55............................لى الوحدة النقدية األوربيةسترخت والتدرج إمعاهدة ما: المطلب الثالث 

  58...............................)المفهوم، األسباب،المظاهر(أزمة الديون السيادية: المبحث الثالث 

  58.................................................للديون السيادية  النظري طاراإل: المطلب األول  

  61..............................................تطور أزمة الديون السيادية األوربية: المطلب الثاني 

  72.................................................ون السيادية في اليونان أزمة الدي: المطلب الثالث 

  88.............................................................................األول خالصة الفصل

  األورومتوسطيةعلى دول اإلتحاد وعلى الشراكة افرازات أزمة الديون السيادية : الفصل الثاني 

)89-181(  

  89............................................................................................تمهيد 

  90..................................................مسار الشراكة األورومتوسطية :  المبحث األول

  90........................................السياق التاريخي للعالقات األورومتوسطية:  المطلب األول

  95.................................................اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية:  المطلب الثاني

  117...................................لتعاون عبر الحدود سياسة الجوار األوروبيةا : المطلب الثالث

  126..الحلول المقترحةنانية على دول اإلتحاد األوروبي والمالية اليو تداعيات األزمة:المبحث الثاني

  126...............................إنطالقة شرارة أزمة المديونية األوروبية وانتقالها : المطلب األول

  130.................................................انعكاسات ازمة الديون السيادية  :المطلب الثاني



المحتويات ھرسف  

 

VII 

 

  144...................................اجراءات وحلول مواجهة ازمة الديون السيادية: المطلب الثالث

  153.................................. الدول الشريكة إلىانتقال أزمة منطقة اليورو : المبحث الثالث

  153...................افرازات أزمة الديون السيادية األوروبية على اإلقتصاد العالمي: المطلب األول

تداعيات األزمة االوروبية على دول المشرق العربي في اطار الشراكة : المطلب الثاني

  158......... ..................................................) .....دول مختارة(االورومتوسطية 

تداعيات األزمة األوروبية على دول المغرب العربي في اطار الشراكة : المطلب الثالث

  169.................................................................................األورومتوسطية

  180...........................................................................خالصة الفصل الثاني

  المستقبلية الزمة األوروبية وتحدياتهاالشراكة األوروجزائرية بين واقع ا: الفصل الثالث

)182 -227(  

  182...........................................................................................تمهيد

  183.................................................اتفاقية الشراكة األوروجزائرية : األولالمبحث 

  183.................................تطور العالقات االقتصادية الجزائرية األوروبية : المطلب األول

  188..............................الخطوط العريضة إلتفاقية الشراكة االوروجزائرية : المطلب الثاني

  194...............................................ميكانيزم الشراكة األوروجزائرية : المطلب الثالث

  201...................... تداعيات أزمة منطقة اليورو على الشراكة األوروجزائرية: المبحث الثاني

   201...............................اإلقتصادية الكلية للجزائر تحليل بعض المؤشرات : المطلب األول

  204..................................تأثير األزمة األوروبية على التجارة الخارجية : المطلب الثاني

  210...................................أثر األزمة األوروبية على اإلستثمار االجنبي : المطلب الثالث

   214...........................وضعية الجزائر في ظل الظروف اإلقتصادية الراهنة : المبحث الثالث

  215..................................................جهود الجزائر في األلفية الثالثة: المطلب األول

  222........................................من الشراكة إلى سياسة الجوار األوروبي: المطلب الثاني



المحتويات ھرسف  

 

VIII 

 

  225............و تحدياتها المستقبلية الجزائر في ظل األزمة المالية األوروبية ةفرص: المطلب الثالث

   227...........................................................................الثالث الفصل خالصة

  228..................................................................................العامة الخاتمة

  232..................................................................................قائمة المراجع

  

  

  



 قائمة الجداول
 

II 

 

 

  الصفحة  تسمية الجدول  رقم الجدول 

 61  مجموع الديون السيادية لدول اإلتحاد األوروبي   )1-1(

  65  2012نسبة عجز الموازنة في بعض دول االتحاد األوروبي خالل عام   )1-2(

  S&P،Modys،Fitch   70درجات التصنيف إلئتمان حسب وكاالت  )1-3(

  80  اإلستهالك في اليونان  )1-4(

  81  التجارة الخارجية لليونان  )1-5(

  82  االستثمار واإلدخار في اليونان  )1-6(

  84  البطالة في اليونان  )1-7(

  85  الناتج والدخل القومي اإلجمالي لليونان  )1-8(

  87  الدين اإلجمالي والتوازن العام لليونان   )1-9(

  104  )2000-1995(نسبة المبالغ المعتمدة خالل الفترة   )2-1(

  108  )2000- 1995( 1برنامج ميدا  )2-2(

-2000(حصة بعض الدول الضفة الجنوبية في اطار برنامج الثاني  )2-3(

2006(  

109  

نصيب بعض دول الضفة الجنوبية للمتوسط من برنامج ميدا االول   )2-4(

  والثاني 

110  

قائمة الوثائق التي تحدد شكل العالقات بين اإلتحاد األوروبي والبلدان   )2-5(

  الشريكة من دول جنوب المتوسط

118  

  121  )2010- 2007(للفترة ENPIالمبالغ المخصصة في اطار برنامج   )2-6(

  130  بعض المؤشرات اإلقتصادية إلرلندا  )2-7(

  131  بعض المؤشرات اإلقتصادية إلسبانيا   )2-8(

  132  بعض المؤشرات اإلقتصادية للبرتغال   )2-9(

  133  اإلقتصادية إليطاليا بعض المؤشرات   )2-10(

  135  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي   )2-11(

  138  معدل البطالةة الحقيقي والمتوقع   )2-12(

  140  في التجارة الخارجية  27مساهمة الدول األعضاء   )2-13(

  143   27معدل نمو التضخم في دول اإلتحاد األوروبي   )2-14(

  152  )2011-2010(الممنوحة لليونان خالل الفترة القروض   )2-15(



 قائمة الجداول
 

III 

 

  160  المؤشرات اإلقتصادية الكلية لمصر   )2-16(

  166  المؤشرات اإلقتصادية الكلية لألردن  )2-17(

  170  المبالغ المعتمدة للمغرب في إطار سياسة الجوار األوروبية  )2-18(

  171  المؤشرات اإلقتصادية الكلية للمغرب  )2-19(

الميزان التجاري للخدمات بين اإلتحاد األوروبي والمغرب   )2-20(

  )2013-2009(للفترة

174  

  176  )2013-2009(المجاميع اإلقتصادية الكلية لتونس للفترة   )2-21(

  185  )1996- 1978(حصيلة البروتوكوالت المالية مع الجزائر خالل الفترة  )3-1(

  198  )1999- 1995(فترةالتزامات مشروع ميدا المخصص للجزائر لل  )3-2(

  199  ) 1999- 1995(التوزيع السنوي إللتزامات ميدا لصالح الجزائر  )3-3(

  200  )2004- 2000(التوزيع السنوي إللتزامات ميدا لصالح الجزائر  )3-4(

  202  ) 2012-2007(تطور معدل نمو اإلقتصاد الجزائري للفترة  )3-5(

  203  نسبة ايرادات المحروقات من هيكل الصادرات الجزائرية   )3-6(

  204  )2012-2009(معدالت التضخم للفترة   )3-7(

  205  أبرز المتعاملين التجارين مع الجزائر   )3-8(

تطور التجارة الخارجية للجزائر مع اإلتحاد األوروبي خالل الفترة   )3-9(

)2003 -2012(  

207  

  209  اإلقتصادية الكلية للجزائرالمؤشرات   )3-10(

متوسط تدفقات اإلستثمار األجنبي من بعض دول اإلتحاد االوروبي إلى   )3-11(

  الجزائر

212  

  217  ) 2004-2001(مضمون مخطط دعم اإلنعاش اإلقتصادي  )3-12(

- 2005(البرنامج التكميلي لدعم النمو ومخصصات المضافة له   )3-13(

2009(  

219  

  224  )2010- 2007(مخصصات البرنامج اإلستداللي   )3-14(

  225  ). 2013- 2011(مخصصات البرنامج االستداللي  )3-15(

 



ة ا�شكال البيانيةــقائم  

 

XI 

 

  

  الصفحة  الشكل إسم  رقم الشكل

  16  ء األزمات وأسباب نش  )1-1(

الدين الحكومي لمنطقة اليورو كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي   )1-2(

  )2011-1999( للفترة 

64  

  65  2010الحساب الجاري لبعض دول منطقة اليورو لسنة   )1-3(

للدول ) سنوات 10(طويلة األجلمقارنة بين معدالت الفائدة للسندات   )1-4(

  االكثر مديونية في منطقة األورو مع اليابان والواليات المتحدة االمريكية

66  

  79  الناتج القومي الحقيقي للفرد   )1-5(

  83  مجمل اإلستثمارات اليونان  )1-6(

  86  نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومكوناته األساسية  )1-7(

  113  توزيع التمويل بحسب المنطقة   )2-1(

  113  توزيع التمويل بحسب البلد   )2-2(

  114  توزيع التمويل بحسب القطاع   )2-3(

  137  لإلتحاد األوروبي الناتج المحلي الحقيقي  )2-4(

  139  معدل البطالة في منطقة اليورو  )2-5(

اإلتحاد األوروبي نمو ربع سنوي لتجارة السلع والخدمات في دول معدل   )2-6(
27  

142  

  149  اآللية األوروبية لإلستقرار المالي   )2-7(

  154  ور لمعدالت نمو الناتج اإلجمالي العالمي تط  )2-8(

-2007( قيمة الصادرات والواردات السلعية في العالم خالل الفترة   )2-9(

2011(  

155  

  163  الميزان التجاري لإلتحاد األوروبي مع مصر   )2-10(

  164  المنتجات المتبادلة بيين اإلتحاد األوروبي ومصر   )2-11(

  169  الميزان التجاري بين اإلتحاد األوروبي مع األردن  )2-12(

  174  تحاد األوروبي مع المغربالميزان التجاري بين اإل  )2-13(

  180  الميزان التجاري لإلتحاد األوروبي مع تونس   )2-14(

  203  )2013-2007(خالل الفترة  تطور االحتياطات  )3-1(

  206  2012أهم السلع المتبادلة من االتحاد األوروبي والجزائر لسنة   )3-2(



ة ا�شكال البيانيةــقائم  

 

XII 

 

  208  الميزان التجاري لالتحاد األوروبي مع الجزائر  )3-3(

الجزائر وبعض الدول من حجم االستثمارات األجنبية  نصيبتطور و  )3-4(

  المباشرة

211  

  214  )2012- 2007(المبالغ المدرجة في القطاعات الثالث للفترة   )3-5(

  220  برامج االستثمار العمومي  )3-6(

 



  

  

        

  المقـدمة العامة
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  تمهيد -1

 من تحرير كثيرة عواملعن يشهد االقتصاد العالمي العديد من التغيرات الهامة وعدة تطورات ناجمة 

في ظل هذه  حركة رؤوس األموال وتحرير التجارة من القيود، وتسارع العالقات فيما بين الدول،

التغيرات الجذرية سعت العديد من الدول للتكتل االقتصادي االقليمي فيما بينها أو االنضمام تحت لواء 

اقتصادية يتخللها الكثير من المخاطر، وقد عمل االتحاد  بنيةهذه التكتالت لتفادي البقاء لوحدها في 

قتصادية عالقاته اإل مي على توسيع ونشراألوروبي باعتباره أبرز التكتالت الرائدة على الصعيد العال

بتبنيه لمشروع الشراكة األورو ذلك جنوبي البحر األبيض المتوسط و في شكل شراكة مع دول ضفتي

دول االتحاد األوروبي ودول المتوسط  بين 1995المتوسطية والذي بموجبه عقد مؤتمر برشلونة سنة 

متوسطية   كل دولةمع  27دوله بالتحاد األوروبي ككل ا بينتفاقيات شراكة ثنائية إنبثق عنه عقد إمما 

دون منح  لسياسة الحوار األوروبيا إلىهدف انشاء منطقة تبادل حرة وتوسيع الشراكة على حدى ب

بكل دولة على حسب من خالل مجموعة من البرامج االرشادية الخاصة  العضوية في اإلتحاد األوروبي

  قتصاديةدرجة تطبيق اإلصالحات اإل

دت الى زعزعة أهم قليمية للعالقات الدولية ظهرت انهيارات مالية بأوربا أوفي ظل هذه التغيرات اإل

فإذا كان هذا التكتل االقتصادي  ،الركائز االقتصادية لقيام االتحاد األوروبي واهتزاز التكتل في حد ذاته

ن هاصات هذه األزمة يمكن ان ارفإ ،السياديةأزمة الديون ثار ألوروبي ما زال يعاني من انتقال آا

نه مازال الخوف يحوم على اقتصاديات الدول ، فإتحاد األوروبيتؤثر على العالقات الخارجية لإل

من بين الدول المتوسطية  زائرالجأن  بإعتبارالمجاورة والتي دخلت معه في شراكة تعاون اقتصادي 

والتي دخلت حيز التنفيذ في  2002ل الموقعة على اتفاقية الشراكة مع اإلتحاد األوروبي في افري

متعاملة ن الجزائر تعتبر الجغرافي والتاريخي نظرا ألها العامل همعالقات وطيدة أببط به تترو ،2005

الت يعتبر االتحاد األوروبي الشريك األول في المباد  إذلى العامل االقتصادي ضافة إإ قديمة معه،

وبي باألزمة التي كادت تعصف به كإتحاد وتكتل فإن انتقال ، ولهذا فإن تأثراإلتحاد األورالتجارية، 

  .اآلثار والتداعيات على الدول الشريكة معه سيكون سريعا وسهال 

   البحث شكاليةتحديد إ -2

تحاد على مستوى دول منطقة اليورو واإل خلقت األزمة المالية األوروبية موجة من االضطرابات

قال األزمة لدوله ودول شريكة نتإنطالقا من وتعثر للبعض االخر إاألوروبي ككل بانهيار بعض الدول 

  :طار عالقات تعاون اقتصادي مشترك، ومن هنا يمكننا طرح اشكالية الدراسة كما يلي في إ

اليورو على الشراكة األورومتوسطية بصفة عامة وعلى الجزائر بصفة أزمة منطقة  إنعكاساتما هي 

  ؟ خاصة 
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  :ة العامة لهذه الدراسة على ضوء األسئلة الفرعية التالية ويمكن تحليل االشكالي

  في أوربا؟ وأسبابها اديةيهي الخلفية االقتصادية ألزمة الديون الس ما .1

قتصاد و اإلتحاد األوروبي اإلقتصادية الكلية لإل ثار األزمة على بعض المتغيراتما هي آ .2

 العالمي؟

هل يمكن للدول المتوسطية التي دخلت في شراكة مع اإلتحاد األوروبي أن تستفيد من  .3

  الجوانب المالية واإلقتصادية كاملة ومن دون شروط مسبقة؟

  ؟دول الشراكة األورومتوسطيةإلى أن تمتد هل يمكن  .4

وهل  عتبارها شريك اقتصادي لهابإهل سوف تتأثر الجزائر من جراء أزمة منطقة اليورو  .5

  ؟يمكن لها تعديل اتفاقها 

  فرضيات الدراسة  -3

ديون آمنة وفي حالة تعرض إحدى دول اإلتحاد إلى أزمة  لديون السيادية األوروبية هي ا .1

 . سيولة تكون مخاطرها كبيرة على األسواق الكبيرة

في شراكة مع اإلتحاد األوروبي من الجوانب المالية  التي دخلت الدول المتوسطية تستفيد .2

   .واإلقتصادية كاملة وبدون شروط مسبقة

تأثرت المتغيرات اإلقتصادية الكلية لإلتحاد باألزمة كما انتقلت إلى الدول التي دخلت معه في  .3

  شراكة تعاون اقتصادي

 تتفاوض من جديدلها أن تأثرت الجزائر من جراء أزمة منطقة األورو وعليه لها أن  .4

  أسباب إختيار الموضوع -4

طار الشراكة وء على األزمة في منطقة اليورو وإرتباط هذه األخيرة في إتسليط الض -

 .األوروجزائرية

 .كاديمية التي تناولتهحداثة الموضوع وقلة الدراسات األ -

  أهمية الموضوع -5

  :هميته من خالل ما يليبحث أيستمد هذا ال

نتج عنها آثار سلبية ما خيرة ولمالية التي حدثت خالل الفترة األاألزمات اتسليط الضوء على  -

على اقتصاديات العالم دفعت بالكثير من الباحثيين في إعادة دراستها من حيث األسباب 

 .والمظاهر وحلول لتفادي الوقوع فيها في المستقبل
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األورومتوسطية تحليل أزمة منطقة اليورو ومدى تأثير هذه األخيرة على الشراكة  -

 .واألوروجزائرية على وجه التحديد

  الموضوعأهداف  -6

  :  هو الموضوعالغرص من هذا 

 .محاولة الوقوف على دائرة توسع األزمات داخل حدود الجغرافية أو خارجها -

دراسة أزمة منطقة اليورو وتحليلها من خالل أسباب هذه األزمة والنتائج التي أدت إليها  -

والحلول التي سعت لها قادة  على اإلقتصاد العالمي والدول الشريكة ياتهاوالوقوف على تداع

 .الدول

   واألدوات المستخدمة منهج الدراسة -7

م اإلعتماد على مجموعة من المنهج العلمي الذي يتوافق مع الدراسة ت الموضوع بالنظر إلى طبيعة

  :في والمتمثل

القائمة وتفسير وضاع الفهم وتقويم األ والرصد من أجلالذي يعني بوصف  :التحليلي المنهج الوصفي

الظواهر لمعرفة األسباب وتحليل العوامل إلستخالص النتائج يمكن تعميمها وذلك من خالل مجموعة 

وإعطاء رؤية واضحة ومجملة لتسلسل الوقائع وهذا ما تم التركيز  من اإلحصائيات لدراسة هذا البحث

  .عليه في معظم فصول البحث

فقد اعتمدنا على عدة مراجع من الكتب، مجالت، مذكرات، : األدوات المستخدمة في البحث أما

التحليل العددي للجداول اإلحصائية  تقارير، ملتقيات وطنية ودولية، باإلضافة إلى شبكة األنترنت و

  .وتحليل للرسوم البيانية

  الدراسات السابقةموقع البحث من  -8

  :هناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت جانب من هذا الموضوع نذكر منها

دراسة تحليلية لواقع وآفاق الشراكة اإلقتصادية األورومتوسطية حالة دول : شريط عابد .1

، حيث 2003/2004لنيل دكتواره دولة جامعة الجزائر مقدمة المغرب العربي أطروحة 

إلقتصادية األوروبية المغاربية ومسار التعاون األوروبي هذه الدراسة مراحل الشراكة ا تناولت

 .المتوسطي وعرض تجارب الدول المغاربية وتقييمها

التكتالت اإلقتصادية في ميزان األزمة العالمية دراسة في العالقات : بوصبيع صالح رحيمة .2

األوروبي السببية بين انتشار األزمات والتكتل اإلقتصادي دراسة حالة اليونان ضمن التكتل 
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، حيث تناولت هذه 2010/2011 - بسكرة - جامعة محمد خيضر غير منشورة مذكرة ماجستير

 وقد لتدويل وأخذ أزمة اليونان نموذجا،الدراسة التكتالت اإلقتصادية واألزمة الراهنة ومعابر ا

التي  النقاب على أزمة اليورو توصلت هذه الدراسة إلى أن األزمة المالية العالمية كشفت

هددت بإنهيار اإلتحاد النقدي األوروبي واضعة إياه أمام أكبر وأشد اختبار عرفه خالل مسيرته 

التكاملية نتيجة معامل االرتباط المرتفع فيما بين دول اإلتحاد عبر قنوات الصفقات التجارية 

صادية واألسواق المالية، وأثر حالة الإلستقرار في دولة واحدة على معظم المؤشرات اإلقت

 .لسائر الدول األعضاء

اإلقليمية الجديدة الدراسة التي أجرتها حمالوي سكينة تحت عنوان واقع التكتالت اإلقتصادية  .3

 - دول المغرب العربي –في ظل األزمة المالية الراهنة دراسة حالة الشراكة األورومتوسطية 

وقد توصلت  ،2011/2012 – بسكرة -مذكرة ماجستير غير منشورة جامعة محمد خيضر

هذه الدراسة أن التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية الجديدة ساهمت بإنتشار األزمة المالية، بإعتبار 

 .أنها قناة اقتصادية غير مباشرة لتداعيات األزمة المالية العالمية بمساعدة عولمة رأس المال

األورو متوسطية دراسة حالة  جاء بحثنا ليتمم ذلك بدراسة تداعيات منطقة اليورو على الشراكةوقد    

الجزائر والذي سنحاول من خالل ذلك توضيح أثر األزمة األوروبية على الدول الشراكة 

 .األورومتوسطية عموما والجزائر بصفة خاصة

  خطة وهيكل البحث -9

حتى نتمكن من اإللمام بجوابب هذا البحث وتحليل اإلشكالية المطروحة اعتمدنا تقسيم خطة البحث وفق 

  :مايلي

   اإلتحاد األوروبي و أزمة الديون السيادية:الفصل األول

طار المفاهيمي والتاريخي لألزمات المالية من خالل أنواع وأسباب اإل سنتناول من خالل هذا الفصل

إلى تدرج الوحدة  سنتطرقنشوء ومراحل التي تمر بها األزمات ثم تحليل ألشهر األزمات المالية، ثم 

الديون السيادية من خالل  إلى أزمة نتطرقوفي األخير  ية والمراحل التي مرت بهاالنقدية األوروب

  .المفهوم واألسباب التي أدت إلى تفاقمها داخل الوحدة النقدية األوروبية وجذورها

   دول اإلتحاد وعلى الشراكة األورومتوسطيةادية على يفرازات أزمة الديون السإ: الفصل الثاني

في هذا الفصل السياق التاريخي للعالقات األورومتوسطية ودوافع وأهداف الشراكة  سنتناولوقد 

لتداعيات األزمة المالية  نتطرقاألورومتوسطية  و آليات الدخول للشراكة وسياسة الجوار األوروبي ثم 
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اد العالمي اليونانية على دول اإلتحاد األوروبي وحلول المقترحة وقنوات انتقالها وتداعياتها على االقتص

  .طار الشراكة األورومتوسطيةى دول المشرق والمغرب العربي في إوعل

  المستقبلية الشراكة األوروجزائرية بين واقع األزمة األوروبية وتحدياتها: الفصل الثالث

تفاقية الشراكة األوروجزائرية بجميع جوانبها وأثر أزمة منطقة اليورو في هذا الفصل إ ولاسنتنحيث 

نتطرق إلى وضعية الجزائر في ثم اكة من خالل تحليل بعض المؤشرات اإلقتصادية الكلية على الشر

سياسة  الشراكة إلىآفاق تصادية الراهنة من خالل البرامج اإلقتصادية وتوسيع ظل الظروف اإلق

         .وتحدياتها المستقبلية الجوار األوروبي وفرص الجزائر في ظل أزمة المالية األوروبية

   

  



  

         

  الفصل األول

   اإلتحاد األوروبي

 و أزمة الديون السيادية



 حقيقة أزمة منطقة اليورو :األولالفصل 

 

2 

 

  يدــتمه

شهد العالم في السنوات القليلة األخيرة أزمات عنيفة تعتبر من أشد األزمات التي عرفها اإلقتصاد العالمي 
قتصادية جديدة ون  عليها اإلقتصاد للبدأ بدورة إوأصبح مشهد ال إستقرار الحالة الطبيعية التي يجب أن يك
من خالل اإلتحادات اإلقتصادية لتسهيل تدفق باإلضافة للظروف الراهنة من تشابك إلقتصاديات الدول 

لرؤوس األموال واإلستثمارات عبر الحدود وتكامل األسواق وانفتاحها وانتشار تكنولوجيا اإلعالم 
واإلتصال كل هذه العوامل ساعدت على انتشار األزمات عبر الزمن كان آخرها أزمة الديون السيادية 

اإلقتصاد األوروبي بصفة خاصة لما لوزن اإلتحاد األوروبي على لتشكل تحديا جديدا لإلقتصاد العالمي و
الساحة الدولية ولبقاء العملة الموحدة اليورو وبالتالي بقاء التكامل األوروبي، ولما يمكن أن تؤدي له هذه 

  .األزمة من ضغوطات متزايدة وآثار بإنتقالها إلى بقية دول منطقة اليورو

يز على اطار النظري والتاريخي لألزمات ثم التدرج نحو الوحدة النقدية التركنحاول من خالل هذا الفصل 
  : األوروبية ومن ثم الوصول إلى أزمة منطقة اليورو وذلك من خالل ثالث مباحث

  طار المفاهيمي والتاريخي لألزمات الماليةاإل: المبحث األول

  تدرج التكتل اإلقتصادي لإلتحاد األوروبي: المبحث الثاني

  )المفهوم، األسباب، المظاهر(أزمة الديون السيادية   : الثالثالمبحث 
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  االطار المفاهيمي والتاريخي لألزمات المالية : ولالمبحث األ

سباب حدوثها صر أنواعا متعددة ومتباينة من األزمات التي تختلف في أيواجه االقتصاد الدولي المعا 
في نقاط معينة زمات تتشابه السريعة ألسبابها مختلفة إال أن األات ومستويات حدتها وشدتها ونتيجة التغير

ندرج نحو ذلك التطرق زمات المالية السابقة، ولعل ما يينبغي دراستها، األمر الذي يدفعنا للتطرق لأل
زمات الحديثة التي أصبحت ها وأنواعها ثم العمل على فهم األسباب حدوثها ومراحلللتعريف باألزمات وأ

  .ذي يجتاح العالم فترة وأخرىالمظهر ال

  ماهية االزمات المالية: ولالمطلب األ

تعد االزمات المالية من أهم المواضيع االقتصادية التي درج االقتصاديين على دراستها وتحليلها، نظرا   
  .لطبيعتها الدورية وارتباطها الوثيق بالحياة االقتصادية

  المفهوم اللغوي لألزمة : أوال

 moment of decisionوالتي تعني لحظة القرار  krisisمشتق من الكلمة اليونانية  *مصطلح األزمة
وتعني األزمة في معاجم اللغة االنجليزية نقطة تحول في مرض أو في تطور الحياة أو في التاريخ، وفي 

في معاجم اللغة  النزاع، التوتر، النوبة، الفقر، الفاقة، واألزمة: معاجم اللغة الفرنسية  معان متعددة أهمها
  .)1(العربية تعني القحط والشدة وضيق

  :)2(ايلي معنى األزمة كم websterلقد حدد قاموس 

لم، كرب أو ث تغيير حاسم، هجمة مبرمجة من األفترة حرجة أو حالة غير مستقرة تنتظر حدو" •
  : وهي أيضا"  خلل وظيفي

لل في الوظائف أو تغيير جذري أو إلى األسوء في مرض خطير، أو خ نقطة تحول إلى االحسن" •
 ".في حالة االنسان وفي أوضاع غير مستقرة

فترة انتقالية ونقطة تحول أو بداية في حياة الفرد أو الجماعة أو المنظمة أو " oxfordوعرفها قاموس 
  .)3(المجتمع

                                                
*
، تعود األصول األولى إلستحدام كلمة أزمة إلى علم الطب االغريقي القديم وقد كانت هذه الكلمة تستخدم للداللة على وجود نقطة تحول مهمة  

  .ووجود لحظة مصيرية في تطور مرض ما، ويترتب على هذه النقطة إما شفاء المريض خالل مدة قصيرة وإما موته
 .21: ، ص2009، إثراء للنشر والتوزيع، عمان،  - ل متكاملمدخ –األزمات  درةإيوسف أحمد أبو قارة،  : )1(

 .4: ، ص2009، عمان، جدار الكتاب العالمي للنسر والتوزيع، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، دارة االزماتإنعيم ابراهيم الظاهر، : )2(

 .21: ، ص2002، أبو ظبي، العربية والعالمية والتنمية المتواصلة ادارة األزمات في بورصات األوراق الماليةعماد صالح سالم، : )3(
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  المفهوم االصطالحي لألزمة : ثانيا

المعنى االصطالحي لها يدور حول موقف  بصفة عامة ال يوجد مفهوم محدد لمفردة األزمة، والكن 
تشابك األسباب بالنتائج ويزيد األمر وحالة يواجهها متخذ القرار في أحد الكيانات وتتالحق فيه األحداث وت

  )1(ذا ضاعت وضعفت قدرة صناع القرار في السيطرة على ذلك الموقف وعلى اتجاهاته المستقبيليةسوءا إ

  :وتعرف بأنها أيضا

، فهي عبارة عن )2(لمفاجئ في مسيرة النظام االقتصادي بحيث يهدد سالمة هذا النظام ويقوضهاالنقطاع ا 
ت يترتب عليها نشوء موقف فجائي تحول فجائي عن السلوك المعتاد نعني تداعي سلسة من التفاعال

في  طوي على تهديد مباشر للقيم أو المصالح الجوهرية مما يستلزم معه ضرورة اتخاذ قررات سريعةين
زمة على أنها تأثيرات حادث معين تخطت حدود ، كما تعرف األ)3(وقت ضيق وفي ظروف عدم التأكد

 )4(الحادث لتؤثر على النظام ككل وتشكل تهديدا لمستقبل المنظمة وتهدد الخطط الرئيسية التي تقوم عليها
سباب بالنتائج وتداعي كل واختالط األ فأي قرار يتخذ في ظل دائرة خبيثة من عدم التأكد وقصور المعرفة

زمة د يحدث مستقبال من األزمة وفي األق منها بشكل متالحق ليزيد من درجة المجهول عن تطورات ما
نتقالي يتسم بعدم التوازن ويمثل نقطة تحول في حياة الفرد أو الجماعة أو واألزمة ظرف ا )5(في حد ذاتها

كبير يؤدي إلى نتائج سلبية، فتصبح األولوية المطلقة قي المنظمة أو المجتمع، وغالبا ما ينتج عنه تغيير 
  .)6(ضرورة التعامل معه واتخاذ قرار لحسمه

  

  

  

  

                                                
، 2008، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، ادارة الصراع واألزمات وضغوط العمل والتغييرمعن محمود عياصرة، مروان محمد بني أحمد، : )1(

 .75: ص

 .335: ،ص2005وبلد نشر،  ، بدون دارأساسيات االدارة في عصر العولمةأحمد محمد غنيم، :  )2(

 .26: ، ص2000، طبعت بمطبعة األمل، بدون بلد نشر، دور القيادة في اتخاذ القرار خالل االزماترجب عبد الحميد السيد،  : )3(

 .30: ، ص2007، مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع، االسكندرية، ادارة االزمات في المنشآت التجاريةصالح عباس،  : )4(

، مكتبة ادارة األزمات منهج اقتصادي إدارى لحل األزمات على المستوى االقتصاد القومي والوحدة االقتصاديةمحسن أحمد الخضيري،  :)5(
 .54، 53: ، ص ص 1990مدبولي، القاهرة، 

 .10، 9: ، ص ص2008، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ادارة األزماتمحمود جاد اهللا، :  )6(
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  تعريف االزمة المالية: ثالثا

  : ال يوجد تعريف أو مفهوم محدد لألزمة المالية ولكن من التعاريف المبسطة نذكر  

لى انها اضطراب حاد ومفاجئ في هي عبارة عن مصطلح مركب من كلمة أزمة ومالية، وقد عرفت ع
بعض التوازنات االقتصادية يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى القطاعات 

لبلد معين أو مجموعة من البلدان، وتكمن خطورتها في آثارها مسببة انكماش اقتصادي عادة ما  )1(األخرى
وبالتالي  )2(الة من الذعر والحذر في اسواق الماليصاحبها أزمات سيولة وانخفاض في االستثمار وح

ر األسهم والسندات، كذلك ايمكن أن تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية، حجم اإلصدار، أسع
كما تعرف بأنها االنخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو  )3(اعتمادات الودائع المصرفية ومعدل الصرف

أكثر من األصول، فاألصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية االنتاجية مثل اآلالت والمعدات 
لملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل األسهم واألبنية وإما أصول مالية، وهي حقوق ا

قوق ملكية لألصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية ومنها العقود ا حدخار مثال أو أنهوحسابات اإل
 )4(المستقبلية، فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة فإن ذلك قد يعني افالس او انهيار المؤسسات التي تملكها
و وعرفت أيضا التدهور الحاد في األسواق المالية للدولة أو مجموعة من الدول، والتي من ابرز سماتها ه

ه إعادة توزيع الدخول والثروات فيما بين األسواق في، اإلنتاج، العمالة، مما ينجم عنفشل النظام المصر
  .)5(المالية الدولية

  الفرق بين األزمة وبعض الصطلحات المرتبطة بها: الفرع الثاني

ة في بعض ينبغي التمييز بين األزمة وبعض المفاهيم األخرى الشائعة والتي قد تتشابه مع األزم  
  : يلي الخصائص ولكنها في الواقع ليست أزمة، نذكر منها على سبيل المثال ما

  

  

                                                
، الدار الجامعية، "أزمة الرهن العقاري األمريكية " الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية عبد المطلب عبد الحميد، :)1(

 .189: ، ص2009االسكندرية، 

يفية عالجها من منظور النظام االقتصادي الغربي ،  مؤتمر األزمة المالية العالمية وكاألزمة المالية العالمية، انعكاساتها وحلولهاالداوي الشيخ، : )2(
 .3: ،ص2009، مارس 14/ 13، أيام )لبنان(واإلسالمي، جامعة الجنان، طرابلس 

، دار النفائس للنشر والتوزيع ، األردن، من منظور االقتصاد االسالمي"األثار االقتصادية ألسواق األوراق الماليةزكريا سالمة عيسى شطناوي،  : )3(
 .191: ، ص2009

: ، ص2011، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، األردن، "تقدير اقتصادي اسالمي"األزمة المالية المعاصرة عمر يوسف عبد اهللا عبابنة، : )4(
17. 

 .200: ، ص1999، دار مجدالوي للنشر، عمان، التمويل الدوليعرفان تقي الحسيني،  : )5(
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  المشكلة: أوال 

تمثل حالة من التوتر وعدم الرضا وهي السبب لحالة غير مرغوب فيها نتيجة لوجود بعض الصعوبات 
د وأدلة تنذر بوقوعه ، وتعبر المشكلة عن حدث له شواه)1(التي تعيق تحقيق األهداف أو الوصول إليها

وتظهر المشكلة بوضوح عندما  )2(بشكل غير مفاجئ يجعل من السهولة امكانية التوصل ألفضل حل بشأنها
تلفة، وبالتالي يمكن أن تعمل بمثابة لمتوقعة من أعمالنا وأنشطتها المختعجز في الحصول على النتائج ا

بالطبع لن تكون هي األزمة في حد ذاتها وبالتلي والكن  )3(تمهيد لألزمة إذا اتخذت مسارا حادا ومعمقا
  .)4(فالمشكلة عادة ما تحتاج إلى جهد منظم للوصول إليها والتعامل معها

  الصدمة: ثانيا

هي حدث ينتج عنه شعور فجائي حاد غير متوقع الحدوث، وهذا الشعور مركب من الغضب والذهول  
ومن هنا قد تكون الصدمة هي احدى عوارض األزمات أو أحد نتائجها التي تولدت عند  )5(والخوف

نذار، بإعتبار أن الصدمة ال تمثل أكثر من اطار فجائي سريع ودون سابق تمهيد أو إ انفجارها في شكل
 عام خارجي يغلف أسبابها، ومن ثم فإن التعامل مع الصدمة باعتبارها غالف ال يستدعي سوى استعاب

الذي نجم عنه  األزمةتأثير هذا الغالف في أقرب وقت ممكن تمهيدا لقصة والوصول إلى جوهر 
  .)6(الصدمة

  الواقعة: ثالثا

على جزء من النظام، ومن ثم ال  ، ويكون تأثيرها)7(هي خلل في أحد مكونات النظام، حدث وانتهى أثره  
  .)8(بالنسبة لألزمةيترتب عليها حدوث تهديد للنظام بأكمله كما هو الحال 

  

  

  

                                                
 22: ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، صبين نقطتي الغليان والتحولادارة األزمات حسن البزاز،  : )1(

 .76: معن محمود عياصرة، مروان محمد بني أحمد، مرجع سابق، ص: )2(

 .5: نعيم ابراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص: )3(

 .62: محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص: )4(

 .30: سابقعماد صالح سالم، مرجع : )5(

 .60: محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص: )6(

  .13: ، ص2006، الدار الجامعية ، االسكندرية ، مصر، ادارة األزماتأحمد ماهر، : )7(

 .15: عمر يوسف عبد اهللا عبابنة، مرجع سابق، ص )8(
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  الكارثة: رابعا

، وتعتبر الكارثة )1(المشكلة التي تبقى دون حسم فترة طويلة تتحول إلى كارثة هي غالبا المسببة لألزمات 
، فرغم اتفاق )2(عن حالة مدمرة حدثت فعال ونجم عنها ضرر في الماديات أو غير الماديات أو كالهما معا

منهما موقفا مفاجئا إال أن الكارثة تختلف عن األزمة فيما ينتج عنها من األزمة والكارثة في كون كل 
األزمة من حدوث كارثة طبيعية كالبراكين  تجخسائر فادحة وليست في حد ذاتها أزمة وإنما قد تن

وبالتالي فهي كوارث ال يمكن توقعها أو  )3(والزالزل واألعاصير أو نتيجة تدخل اإلنسان بصورة سيئة
الضرر الناجم عنها ومن ثم ينتظر حتى تنتهي الكارثة ومعرفة ما اسفرت عنه من نتائج التي توقع حجم 

والمواصالت، أزمات انعدام األمن  ل أزمات السكن والمأوى، أزمات االتصاالتقد تسبب أزمات مث
  .)4(وسيطرة الفوضى

العناصر والخصائص األساسية لألزمة المالية : الفرع الثالث  

  : شئ ال يخلو من عناصر وخصائص تميزه عن غيره ولعل أبرزها في األزمة نذكربمعنى أن أي  

  عناصر األزمة المالية : أوال

  : )5(ال بد من توفر شروط ضرورية لحدوث األزمة

 المفاجأة وعدم التوقع .1

إذ ال يجد صاحب القرار نفسه في أزمة ما إال إذا حدثت ظروف تتسم بعدم التوقع، تهدد المصالح 
ية المنوط به حمايتها وفي هذه الحالة يمكن أن تتسم قرراته بعدم الرشادة، وبقدر المفاجأة في األساس

حدوث األزمة وقدر عدم توقعها تكون قوة قسوتها وعدم مقدرة صاحب القرار على اتخاذ االجراءات 
  .الكفيلة بموجهتها

 التهديد للمصالح االساسية للدولة .2

ض مصالح األساسية للدولة، وال شك أن المصالح يجب أن تتصل المشكلة بإحدى أو بع
االقتصادية والمالية تأتي على رأس المصالح األساسية للدولة وبالتالي بقدر التهديد لهذه المصالح 

  .تكمن خطورة األزمة المالية

                                                
 6: نعيم ابراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص: )1(

  .73: ، ص2005، دار األمين طبع ونشر وتوزيع، القاهرة، ومواجهة األزماتإدارة التغيير السيد عليوة، : )2(

   .11: محمود جاد اهللا، مرجع سابق، ص :)3(

  .60: محسن أحمد الخضري، مرجع سابق، ص:  )4(

)5( :
 .20، 19: ، ص ص 2009، ، الدار الجامعية، االسكندريةاألزمة المالية واصالح النظام المالي العالمي، ابراهيم عبد العزيز النجار 
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 الحاجة إلى التدخل السريع من مصدر القرار .3

كلما كان ذلك دليال على حدتها، بحيث  صدار قرار ما في مواجهة األزمة،كلما كانت الحاجة ملحة إل
تشتد خطورتها كلما كان العمر الزمني قصيرا، كما ترتفع درجة الصعوبة في التعامل معها بحسب 
كثرة تداخل المصالح ومدى تشابك موضوعاتها أو تعدد أطرافها وبالتالي يتسم الوقت بضيقه وعدم 

  .كفايته

  الخصائص األساسية لألزمة المالية: ثانيا

  : هناك مجوعة من الخصائص التي تتصف بها األزمة، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي

ول أو الفعل من أجل االستجابة من فرد أو مجموعة أفراد سواء بالقالتهديد الذي يصدر  .1
لمطالب أو شروط محددة يسعى الطرف األول لتحقيقها من قبل الطرف الثاني مع التلويح 

 .)1(االستجابةباستخدام القوة عند عدم 

 .إن مصدر االزمة يمثل نقطة تحول أساسية في أحداث متتابعة ومتسارعة .2

التعقيد والتشابك والتداخل والتعدد في عناصرها، وعواملها وأسبابها، وقوى المصالح المؤيدة  .3
  .والمعارضة لها

عل أنها تسبب في بدايتها صدمة ودرجة عالية من التوتر والقلق مما يضعف امكانيات الف .4
 .)2(المؤثر والسريع لمجابتها

وجود نقص واضح في البيانات والمعلومات الالزمة في أثناء وقوع األزمة بما ينعكس في  .5
 .صورة من عدم وضوح الرؤية لدى ضياع القرار

تتسم بدرجة عالية من التعقيد والتداخل في العناصر والمسببات ودرجة عالية من التشابك  .6
لح وبالتالي تغيرات جوهرية في طبيعة العالقات القائمة وإلى والتناقض بين أصحاب المصا

 .حدوث عالقات جديدة

وجود حالة من الشعور بالحيرة والضعف وعدم قدرة صناع القرار على التعاطي مع األزمة  .7
والتعامل معها، وعدم تأكدهم من جدوى ما يبذلونه لمواجهة األزمة، ومن هنا فيلجأ بعض 

 .)3(والتضليل من أجل التغطية على عجزهم وفشلهم صناع القرار إلى الكذب

وجود مجموعة من القوى ذات االتجاهات الضاغطة على منفذ القرار إلمالء إرادتها سواء في  .8
 .شكل ضغوط نفسية أو مادية أو اجتماعية

                                                
 .244: ، ص2006، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية،  "قراءة في المنهج "ادارة األزمات محمد نصر مهنا، : )1(

  .31: عماد صالح سالم، مرجع سابق، ص: )2(

  .27: يوسف أحمد أبو فارة، مرجع سابق، ص: )3(
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 .تمثل نقطة تحول جوهري ينطوي على درجة من الغموض وعدم التأكد والمخاطرة .9

 . عصبي والتشت الذهني وذلك إلنطوائها على عنصر المفاجأةتسبب حالة من التوتر ال .10

تتسم أحداثها بالسرعة والديناميكية والتداخل وقد يفقد أحد طرفي األزمة أو كالهما  .11
 .)1(السيطرة على مجرياتها

  أنواع األزمات واسباب نشؤها والمراحل التي تمر بها: المطلب الثاني

والمراحل التي تمر بها يفيدنا في تعميق التفكير في األزمة ومحاولة إن تصنيف األزمات وأسباب نشؤها 
توحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بها من أجل االدارة السليمة بحكم طبيعتها التي تنطوي على عدة 

  .جوانب متشابكة اقتصادية وانسانية وجغرافية

  أنواع األزمات وتقسيماتها: الفرع األول

نواع األزمات، حيث تختلف تصنيفات األزمات بإختالف األسس التي يعتمدها ال يوجد تصنيف موحد أل
الباحثون في اجراء التقسيم لهذه األزمات فتتعدد أنواع األزمات وتختلف إال أنه يمكن تصنيفها وفقا لعدة 

  : أسس منها

  األزمات وفقا لدرجة شدتها: أوال

  : )2(رئيسيين هما يمكن تقسيم األزمات حسب درجة شدة األزمة إلى نوعين

  أزمات الخفيفة _  1

هي تلك األزمات التي يكون تأثيرها على البيئة الداخلية والخارجية تأثيرا محدودا وخفيفا، ويكون من 
السهل ادارته والتعاطي معه وعالجه بصورة سريعة وفورية بعد التعرف على األسباب الخفية لألزمة 

من األزمات بصورة ايجابية ويمثل هذا النوع من األزمات عابرة ويجري التعامل والتعاطي مع هذا النوع 
  .نتيجة ظروف لحظية وآنية وال تترك بصمات واضحة على المنظمة ومكوناتها

  األزمات الخفيفة _ 2

هي أزمات بالغة الشدة والعنف تعصف بالمنظمة، ويكون تأثيرها على المنظمة تأثيرا عنيفا، وهي تؤثر أو 
مكونات المنظمة بمستوياتها المختلفة، وال يمكن أن تنجح المنظمة في ادارة هذا النوع تكاد تؤثر في كل 

من األزمات إال من خالل التركيز على افقاد األزمة لقوة الدفع الخاصة بها، والعمل على تجزئة هذه 

                                                
  .77: سابق، صمعن محمود عياصرة، مروان محمد بني أحمد، مرجع : )1(

  .103،104: يوسف أحمد أبو فارة، مرجع سابق، ص ص: )2(
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جراءات التي األزمة وتفتيتها إلى أجزاء والتعامل مع كل جزء باإلستراتيجيات والتكتيكات والسياسات واال
  .تناسبه

  األزمات وفقا لمحور األزمة: ثانيا

  : )1(وفقا لهذا التقسيم يتم تصنيف األزمات إلى نوعين أساسيين

  أزمات مادية _ 1

تدور حول محور موضوعي مادي ملموس، يمكن التحقق منه ودراسته والتعامل معه ماديا وطبيعيا 
دارة األزمة بنجاح، ومعرفة ذلك بالنتائج وات التعامل في إياس مدى توافق أدبأدوات التعامل المختلفة، وق

  المادية المترتبة على هذا التدخل

  أزمات معنوية_ 2

تدور حول محور غير موضوعي يرتبط بذاتية األشخاص المحيطين باألزمة مثل أزمة الثقة أو أزمة 
غير ملموس، بمعنى أنه مصداقية، أزمة والء، وهذه األزمات جميعها تدور حول محور معنوي شخصي 

  .دراكه المضمونيك به ماديا، أو لمسه، أو سماعه وإنما التعامل معه من خالل إال يمكن االمسا

  أزمات تجمع ما بين المادية والمعنوية_ 3

أزمة الرهائن، أزمة اإلرهاب، فكل منها : هذا النوع كثيرا ما نلمسه في المشكالت الدولية والمحلية مثل
مادي متمثل في الواقع المادي الذي أحدثته األزمة أو نجمت عنه، وجانب معنوي الذي جانبان، جانب 

  .تحدثه األزمة في نفس المحيطين بها

  األزمات وفقا لمعدل تكرارها: ثالثا

  :)2(يجري تصنيف األزمات حسب معدل تكرارها إلى

  أزمات الدورية_ 1

معظمها ( ب نتيجة أسباب خارجية هي أزمات تعصف بالمنظمة بصورة دورية، وتحدث في األغل
وهذه األزمات تختلف من حيث األسباب وقوة التأثير وحجم االتساع ووسائل االدارة والعالج، ) اقتصادية

  .وتتباين بتباين النظم االقتصادية والسياسية والقانونية واالجتماعية السائدة في المجتمع

                                                
  .86،87: محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص ص: )1(

  .104،109: يوسف أحمد أبو فارة، مرجع سابق، ص ص: )2(
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  األزمات غير دورية _ 2

من بأسباب دورية متكررة الحدوث، وهي تنشأ وتحدث بصورة عشوائية، وزمات ال يرتبط حدوثها هي أ
ستخدام نظام فاعل لتوقع األزمات وذلك حتى تكون نتائجها غير الصعب توقعها، اذ تتطلب من اإلدارة إ

نذارات واضحة ومن بينها أزمات الناجمة عن الفضائح المالية، تحدث دون إعنيفة وغير مدمرة، و
عن األحوال الجوية السيئة، األزمات الناجمة عن الزالل والبراكين، ويجري التعامل األزمات الناجمة 

  .معها من خالل المعالجة لهذه النتائج

  أنواع األزمات وفقا لمستوى حدوث األزمة: رابعا

  : )1(يمكن تقسيم األزمات حسب المستوى الذي تقع فيه األزمة إلى األنواع اآلتية

  أزمات جزئية _ 1

كون ات تطول جزءا من كيان المنظمة أو النظام وليس من كيان المنظمة أو النظام وليس كله، ويوهي أزم
  :د يمتد إلى باقي أجزاء النظام ومن أمثلته ما يليالخوف من أن استمرار األزمة ق

عض العاملين في أحد األقسام، ظهور وباء في أحد المدن وحدات االنتاج، اعتصام ب حريق في أحد
  .إلخ....الصغيرة

  أزمات عامة_2

وهو يؤثر على كافة أطراف ) سواء كان شركة أو منظمة أو دولة (كافة أجزاء النظام  وهي أزمات تغطي
  : النظام و أشخاصه و منتجاته، ومن أمثلته ما يلي

  .ضراب عام لكافة الموظفين والعاملين بالشركةإنتاجية المصنع، إتدهور حاد في 

  حيث العالقة مع العالم الخارجيأنواع األزمات من : خامسا

نحن نعيش في عالم األزمات، عالم الكيانات الكبرى، والتكتالت الكبرى والذي ال توجد فيه حدود أو 
و أحدثتها فواصل تمحى الكيانات القزمية والمتصاغرة من تأثيرات أي أزمة تحدث لدى دولة كبرى أ

ات على أنها نوعين نوع محلي، ونوع دولي، ومن هنا ينظر البعض إلى أنواع األزمالدولة الكبرى، ولهذا 
  : )2(فإنه يمكن تصنيف األزمة وفق األنواع التالية

                                                
  .32: أحمد ماهر، مرجع سابق، ص: )1(

 .86، 85: محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص ص: )2(
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  أزمة عالمية مستوردة من الخارج_ 1

كثيرا ما تنجح الكيانات الكبرى عن طريق عالقات التبعية في نقل أزماتها إلى الدول الصغرى، وذلك في 
أفرزته هذه األزمات من نتائج وبل قد يكون وقع األزمة على  وأن تتحمل ما" المركز" اطار عالقات 

  .الكيانات الصغرى أشد من الدولة أصل األزمة

  أزمة محلية أمكن تصديرها إلى الخارج_ 2

كلما كانت الدول النامية منتظمة ومتكتلة كلما استطاعت أن تعالج أزماتها ومشاكلها بنقلها إلى الخارج،  
تورة عبء هذه األزمات وتجعلها تدفعها نيابة عنها، وخير مثال على ذلك ما وتحميل الدول الكبرى فا

زمة البترولية إلى جميع الدول المستهلكة للبترول، وفي نفس الدول المنتجة للبترول من نقل األقامت به 
مد الوقت ما قامت به الدول الصناعية من نقل عبء هذه األزمة مرة أخرى إلى كافة دول العالم التي تعت

  .على منتجات هذه الدول

  أزمات محلية ال يمكن تصديرها إلى الخارج_ 3

هذا النوع من األزمات ال يتعدى حدود الدولة، على أنه كثيرا ما يقتصر تأثيره على جزء محدود من هذه 
  .الدولة وال يتعداه إلى باقي األجزاء منها

  أنواع األزمات حسب المدى الزمني لظهورها وتأثيرها: سادسا

  :)1(يعتمد هذا المعيار على عمر األزمة وتأثيرها إلى نوعين هما

  األزمة االنفجارية السريعة_ 1

وتحدث عادة فجأة وبسرعة، كما تختفي أيضا بسرعة، وتتوقف نتائج هذه األزمات على كفاءة في ادارة 
  .نتاج المواد الكيماويةة مثل اندالع حريق ضخم في مصنع إلاألزم

  البطيئة الطويلة األزمة_ 2

شارات التي صدرت عنها، وال تختفي هذه رج، وتظهر على السطح رغم كثرة اإلتتطور هذه األزمة بالتد
األزمة سريعا بل قد تهدد المجتمع لعدة أيام، ومن هنا البد من وضع خطة جديدة لمواجهة األزمة والتعامل 

وضغوط من الرؤساء والجمهور، بل ومن معها بسرعة وحسم فكل دقيقة لها قيمتها ستواجه بتحديات 
  .بعض وسائل االعالم المحلية أو األجنبية

                                                
  .33 ،32: نعيم ابراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص ص :)1(
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  أنواع األزمات من حيث مضمونها: سابعا

إلخ، وفق هذا المعيار قد تظهر أزمة بيئية أو أزمة .... فهناك أزمة تقع في المجال االقتصادي أو السياسي
ل كل نوع قد تظهر تصنيفات فرعية مثل أزمة سياسية أو أزمة اجتماعية أو أزمة اقتصادية، وفي داخ

  )1(المالية ضمن األزمة االقتصادية

  أسباب نشوء األزمات : الفرع الثاني

األزمات ليست وليدة ذاتها بل نتيجة لمجموعة من األسباب والعوامل المناخية المؤدية لنشوئها وأن معالجة 
اهدار للوقت والجهد والمال وتؤدي إلى تفاقم األزمات ال يتم دون معرفة ألسبابها وإال أصبحت عملية 

  : ولألزمة مقدمات تدل عليها وشواهد تشير إلى حدوثها، ويمكن تحديد األسباب الرئيسية فيما يلي )2(األزمة

أسباب خارجية عن قدرات االنسان وبالتالي ال يمكنه التحكم فيها أو ايقافها أو اضعافها، وال قدرة  •
 .وقد يمكن التنبؤ بحدوثها ولكن متى؟ وأين؟ ال نعرفله على التنبؤ بحدوثها، 

 .أسباب ترجع إلى االنسان مثل سوء الفهم، سوء اإلدراك، سوء التقدير، األدارة غير رشيدة •

والتكنولوجية والعسكرية، وتعارض المصالح واألهداف،  ضعف االمكانيات المالية والمادية •
  .)3(والصراع على الموارد والسلطة

إلحتراس فقد تدرك االدارة مؤشرات وبوادر الحدث وتهمل األمر مما يدعو إلى نتيجة عدم ا •
 .)4(تفاقم األزمة وتستفحل ويصعب حلها ومن أمثلة ذلك التلوث البييء، انقطاع الكهرباء

  : وتعتبر االسباب الرئيسية لنشوء األزمات فيما يلي

  سوء الفهم_  1

معلومات والتسرع في اصدار القرارات أو الحكم في أمر يمثل أحد أهم أسباب نشوء األزمات لنقص في ال
  .قبل أن تتبين حقيقته

  

  

  

                                                
 .12: محمود جاد اهللا ، مرجع سابق، ص: )1(

  .79: معن محمود عياصرة، مروان محمد بني أحمد، مرجع سابق، ص : )2(

 .30: محمود جاد اهللا، مرجع سابق، ص: )3(

 .17: نعيم ابراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص : )4(



 حقيقة أزمة منطقة اليورو :األولالفصل 

 

14 

 

  سوء االدراك_ 2

يمثل االدراك مرحلة استعاب المعلومات التي أمكن الحصول عليها والحكم التقديري على األمر المعروض 
سالمة اإلتجاه الذي اتخذه فإذا ما كان االدراك غير سليم أو نجم عنه تداخل في الرؤية فإنه يؤدي إلى عدم 

  .)1(القائد

  دارة العشوائيةاإل_ 3

دارة التي تفتقد إلى التخطيط واألساليب العلمية والتنظيم الجيد، وتقوم على أساليب الفعل واتخاذ وهي اإل
  .)2(القرار الذي يمليه الموقف تبعا للرؤية الشخصية

  سوء التقدير والتقويم_ 4

  :في كافة المجاالت من خالل جانبين هما وهي أكثر أسباب حدوث األزمات

  .المغاالة واالفراط في الثقة في النفس على مواجهة الطرف اآلخر_ 

  .سوء تقدير الطرف اآلخر والتقليل من شأنه_ 

ومن ثم تكون النتيجة االستهانة بالطرف الثاني في الوقت الذي تستفحل فيه ويشتد خطره وفي اطار غياب 
  .)3(التخاذل الذي يستغلها الطرف الثاني المعرفة الكاملة يحدث

  الرغبة في االبتزاز_ 5

اطئة التي قام بها هو تعريض متخذ القرار لضغوط نفسية ومادية وشخصية، واستغالل التصرفات الخ
ذلك مرة أخرى مصدرا لإلجبار  جباره على مزيد من التصرفات أكثر ضررا، ويصبحمتخذ القرار إل

تزاز بعض الناس لآلخرين استعراض القوة أمام اآلخرين، تعارض المصالح، بواإلبتزاز، ومن أسباب إ
  .)4(الرغبة في تدمير اآلخرين أو تدمير المنظمات األخرى، عدم وجود وازع ديني أو أخالقي

  االشاعات_ 6

د حدة األزمة ان نشر االشاعات حول موضوع محدد في المنظمة يكون سببا كبيرا لنشوء األزمة، وتزدا
ستغالل اشاعة ما وتعزيزها وتوفير كل المعطيات والظروف التي تدعمها ويتم يجري توظيف وإ عندما

                                                
  .28: السيد، مرجع سابق، صرجب عبد الحميد  : )1(

  .40: عماد صالح سالم، مرجع سابق، ص : )2(

  .28: رجب عبد الحميد السيد، مرجع سابق، ص:  )3(

 .26: أحمد ماهر، مرجع سابق، ص : )4(
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استخدام بعض البيانات الصادقة والحقائق بصورة غير أخالقية لدعم االشاعة ودعم البيانات الكاذبة 
  .)1(والمعلومات غير صحيحة التي تنظمها هذه االشاعة

  تعارض األهداف_ 7

المنظمة، وقيام متخذ القرار بمحاوالت توفيقية هداف الخاصة بكل جزء من أجزاء فعندما تتعارض األ
السترضاء وكسب تأييد كل مجموعة على حساب المجموعات األخرى، مما يؤدي إلى فشل القرارت 
والتوجيهات، وعدم المصداقية والشك في قدرات متخذ القرار وافتقاد الوحدة الفكرية والعملية للمنظمة، 

  .)2(م حدود األزمةومن ث

  التعارض بين األطراف المختلفة في المنظمة_ 8

دين صانعي القرارات ومنفذيها والمستف إن أحد أسباب نشوء األزمات في المنظمة هو وقوع التعارض بين
منها، اذ أن هذا التعارض يؤدي إلى عدم تنفيذ القرارت وفق ماهو مخطط لها وقد يقوم صناع القرار 

في القرارات وتغييرها بهدف التوفيق بين األطراف المختلفة، وهذا األمر قد يعزز مصالح بإعادة النظر 
  .)3(بعض األطراف ويضر بمصالح أطراف أخرى فتؤدي إلى إشعال األزمة

  القنوط واليأس واإلحباط _ 9

تتبعها دائما نتيجة فقد الرغبة وكبت الحريات وروتينية العمل يؤدي إلى األزمة النفسية أو السلوكية التي 
  )4(أزمة طبيعية تأكل األخضر واليابس

  االخطاء البشرية _ 10

خطاء تعود النعدام قدرة أو رغبة  أطراف األزمة على التعامل مع حقائق األزمة وترجع وهي تعني أ
قلة الخبرة في نوعها، التعب واإلرهاق، عدم التركيز في العمل،  نعدام التدريب،األخطاء البشرية إلى إ

  .)5(همالاإل

  

  

                                                
 .91: يوسف أحمد أبو فارة، مرجع سابق، ص: )1(

 .41: عماد صالح سالم، مرجع سابق، ص : )2(

 .91: ، مرجع سابق، صيوسف أحمد أبو فارة : )3(

 .16: نعيم ابراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص : )4(

 .25: أحمد ماهر، مرجع سابق،ص : )5(
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  ستعراض القوة إ_ 11

حيث يقوم المدير أو الرئيس بتوبيخ وتعنيف المرؤوسين الستعراض القوة وسواء تم مقابلة هذا التوبيخ برد 
  .)1(فعل صامت أو معاكس فإن له آثار البد وأن يؤدي ألزمة

  األزمات المتعمدة_ 12

لصرف النظر عن أزمة حقيقية بافتعال واألزمات على أزمات أكبر، وهو محاولة هو افتعال المشاكل 
أزمات جانبية أو وهمية، ويرجع السبب في افتعالها إلى محاولة التمويه والتغطية على األزمات الحقيقية، 

  )2(ومحاولة كسب أرضية بصورة غير أخالقية على حساب الغير وإلى انعدام الثقة في اآلخرين

  أسباب نشوء األزمات) : 1- 1(الشكل 

 

     

  

   

  

   

    

عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، جدار الكتاب العالمي للنشر نعيم ابراهيم الظاهر، إدارة األزمات، : المصدر   

  .8:،ص2009والتوزيع، عمان، 

  مراحل نشأة األزمة وتطورها : الفرع الثالث

  : األزمة بمجموعة من المراحل الهامة في دورتها، ويمكن تتبع هذه المراحل وفق ما يلي تمر

  المراحل السابقة ألي أزمة: أوال

  . بحدوث األزمة، أو شئ غير واضح غامض يلوح في األفقولى التي تنبأ عبارة عن البوادر األ يوه

                                                
 .17: نعيم ابراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص:  )1(

 .28: أحمد ماهر، مرجع سابق، ص : )2(

 تعارض األهداف

بين األطراف  التعارض

 المختلفة في المنظمة

 عاتاإلشا

 القنوط و اليأس و اإلحباط

 األخطاء البشرية

 استعراض القوة

 الرغبة في اإلبتزاز األزمات المتعمدة

 سوء التقدير و التقويم

 اإلدارة العشوائية

 سوء اإلدراك

 سوء الفهم

أسباب نشوء 

 األزمات
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  مرحلة بؤرة األزمة_ 1

  .الضغوط المتتالية والمتتابعة التي تحدث نوعا من االختالل واالضطراب في التوازن بشكل عام حيث

  مرحلة المناخ الموالي لألزمة _ 2

  حيث الالمباالة، اليأس واالحباط، الفساد، تعارض المصالح، توافر الجهل 

  مرحلة استخدام التنظيمات غير الرسمية_ 3

  .ة معزولة تكتسب كل يوم مؤيدين جددوهي ذات قوة فعلية حيث تكون آمن

  واالستخفاف ببوادر األزمة مرحلة االستهانة_ 4

  مرحلة الصراع والتوتر والقلق_ 5

  مرحلة اندالع الشرارة_ 6

  مرحلة اإلنفجار_ 7

حيث عدم التوازن وضع طبيعي والتخبط والعشوائية وضع طبيعي، وفقدان القدرة على على مواجهة 
  .)1(األزمة ووقف اعبائه

  مراحل تطور األزمة: ثانيا

تمر األزمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية بدورة حياة، مثلها في هذا مثل أي كائن حي، وهذه الدورة 
متخذ القرار سريع  تمثل أهمية قصوى في متابعتها واالحاطة بها من جانب متخذ القرار، فكلما كان

قدر على عالجها والتعامل واملها كلما كان أمة، أو بتكوين عحاطة ببداية ظهور األزالتنبيه في اإل
  . )2(معها

  :يلي توضيح لمالمح كل مرحلة من مراحل األزمة وفيما

  مرحلة ميالد األزمة : أوال

ألزمة الوليدة في الظهور ألول مرة، حيث يكون هناك شئ ما غير واضح أو مبهم في هذه المرحلة تبدأ ا
معالم أو االتجاه أو الحجم أو المدى الذي سيصل اليه، ويرجع قف غير محدد الاألفق، وينذر بمو يلوح في

                                                
 .23: نعيم ابراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص : )1(

 .72: سابق، صمحسن أحمد الخضيري، مرجع  :)2(
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هذا إلى اتساع نطاق المجهول في األزمة، وغياب كثير من المعلومات حول أسبابها وقوة الدفع المولدة لها  
وعناصرها وتأثيرها، وعلى متخذ القرار التحضير واالستعداد بما يكفل الحيلولة دون حدوثها واكتشاف 

عداد لمواجهتها عند حدوثها من خالل تنفيس األزمة وافقادها مربكات نذار أو على األقل اإلإشارات اإل
  .)1(النمو ومن ثم تجميدها أو القضاء عليها وإال تقدمت إلى المرحلة الموالية

  مرحلة نمو األزمة: ثانيا

حيث تتطور ) األزمةميالد (تنمو األزمة في حالة حدوث سوء فهم لدى متخذ القرار في المرحلة األولى 
نتيجة تغذيتها من خالل المحفزات الذاتية والخارجية التي تفاعلت معها، وفي حالة نمو األزمة يتزايد 

  )2(االحساس بها وال يستطيع متخذ القرار أن ينكر وجودها نظرا للظغوط المباشرة التي تسببها األزمة

  مرحلة نضج األزمة: ثالثا

واستبداد وجهل وكبر ففي مرحلة النضج تصبح ذات قوة تدميرية عالية وتصل طالما كان هناك استخفاف 
إلى اقصى قوتها وعنفها ويستحيل السيطرة عليها بعد ذلك وال مفر من الصدام معها وتبدأ سلسلة تزيف 

)3(الخسارة المتتالي
 

  مرحلة انحسار األزمة : رابعا

لذي يفقدها جزءا هاما من قوة الدفع لها ومن ثم تبدأ تبدأ األزمة باإلنحسار والتقلص بعد الصدام العنيف ا
في اإلختفاء التدريجي، وهنالك بعض األزمات تتجدد لها قوة دفع جديدة عندما يفشل الصراع في تحقيق 
أهدافه، ويبنى على ذلك أنه من األهمية أن يكون لدى القيادة بعد النظر في مرحلة انحسار األزمة 

كافة جوانبه خشية حدوث عوامل جديدة خارجية تبعث فيها الحيوية ويكون وضرورة متابعة الموقف من 
  )4(لها القدرة على الظهور والنمو مرة أخرى بعد اختقائها التدريجي

  مرحلة اختفاء وتالشي األزمة : خامسا

تدخل األزمة هذه المرحلة عندما تفقد بصورة كاملة أو شبه كاملة كل قوى الدفع المحركة لها وتتالشى 
مكوناتها وعناصرها الفرعية، والمطلوب هنا هو إعادة البناء وليس التكيف مع الواقع الجديد، فتكيف يجلب 

                                                
 .35: عماد صالح سالم، مرجع سابق، ص: )1(

 .32: محمود جاد اهللا، مرجع سابق،ً ص : )2(

 .25: نعيم ابراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص : )3(

 .33: محمود جاد اهللا، مرجع سابق، ص : )4(
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للمنظمة آثار سلبية، ويؤدي إلى االبقاء على آثار األزمة ونتائجها بعد انحسارها وتالشيها، بينما اعادة 
  .)1(تها واكتسابها خبرات وقدرات عاليةالبناء إلى عالج اآلثار والنتائج واسترجاع كفاءة المنظمة وفاعلي

  أنواع األزمات المالية ومؤشراتها : الفرع الرابع

هناك العديد من األزمات المالية التي حدثت في العالم، وكل واحدة تختلف عن األخرى حسب طبيعتها 
دثت، نظرا وظروف حدوثها، وهناك العديد من العناصر التي تشترك فيها مختلف األزمات المالية التي ح

لتشابه األسباب التي أدت إلى تفاقمها وقد تم تصنيف األزمات المالية على اعتبارين أساسين هما نوعية 
األزمة ومسبباتها إال أن التصنيف الشائع ألنواعها هو ذلك القائم على أساس نوعيتها والذي يعتمده 

  .)2(صندوق النقد الدولي كمعيار لتبين أنواع األزمات المالية

  : بالتالي يمكن التمييز بين األزمات المالية وفق ما يليو

  أنواع األزمات: أوال

  : يمكن التمييز بين األزمات المالية وفق ما يلي

  أسعار الصرف أزمة العملة أو_ 1

تحدث نتيجة التغير المفاجئ في أسعار الصرف بشكل يؤثر على قدرة العملة على أداء مهمتها كوسيط 
لقيمة، لذلك تسمى هذه األزمة أيضا بأزمة ميزان المدفوعات، وتحدث تلك األزمات لدى للتبادل أو مخزن ل

اتخاذ السلطات النقدية قرار بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، وبالتالي قد يؤدي الى انهيار في 
توسع مفرط  سعر العملة، كما يمكن ان يحدث نتيجة التدفق الكبير لرؤوس األموال إلى الداخل يرافقها
  .)3(وسريع في منح االئتمان، فتزداد حجم القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك المحلية

  األزمة المصرفية _ 2

تحدث األزمات المصرفية عندما يؤدي اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من أحد البنوك أو 
ية للتحويل أو إلى ارغام الحكومة على التدخل لمنع اخفاق البنوك إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخل

  .)4(ك بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوكلذ

                                                
 .38: يوسف أحمد أبو فارة، مرجع سابق، ص : )1(

، ، دراسة حالة الجزائر2010_ 2000المالية العالمية على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة انعكاسات األزمة مروة كرامة،  : )2(
  . 78: ، تخصص اقتصاد دولي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، صغير منشورة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير

 22: عمر يوسف عبد اهللا عبابنة، مرجع سابق، ص:  )3(

 .162: زكريا سالمة عيسى شطناوي، مرجع سابق، ص : )4(
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  أزمة الديون العالمية  _3

تعرف المديونية على أنها تلك العملية التي تتميز بحركة توقعات رؤوس األموال في اتجاه البلد المقترض 
أزمة مديونية ويكون سبب االنقطاع في اغلب األحيان  من دولة دائنة وعند انقطاع حركة التدفقات تحدث

، وتحدث هذه األزمات عندما يتوقف  )1(راجعا إلى عدم قدرة الطرف المدين على الوفاء بإلتزاماته
المقترض عن السداد، وقد ارتبط هذا النوع من األزمات كثيرا بعدم قدرة حكومات ودول العالم الثالث 

خدماتها ومثل ذلك ماحدث في الجزائر في أوائل التسعينات حيث تطلب األمر على الوفاء بأعباء الديون و
  .)2(إعادة جدولة ديونها ثالث مرات

  "حالة الفقاعات"أزمة أسواق المال _ 4

، حيث تتكون )buleالفقاعة (يعرف اقتصاديا بظاهرة  تحدث العديد من األزمات في أسواق المال نتيجة ما
األصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة على نحو ارتفاع غير مبرر، وهو ما  عندما يرتفع سعر) الفقاعة(

كاألسهم على سبيل المثال هو الربح الناتج عن ارتفاع _ يحدث عندما يكون الهدف من شراء األصل 
سعره وليس بسبب قدرة هذا األصل على توليد الدخل، وفي هذه الحالة يصبح انهيار أسعار األصل مسألة 

يكون هناك اتجاه قويا لبيع ذلك األصل فيبدأ سعره في الهبوط، ومن ثم تبدأ حاالت الذعر في  وقت عندما
ر األصول األخرى سواء في نفس القطاع أو القطاعات االظهور فتنهار األسعار ويمتد هذا األثر نحو أسع

  .)3(األخرى

  مؤشرات حدوث األزمات : ثانيا

سبق األزمة عن دية التي يختلف سلوكها في الفترة التي تيعني تحديد مجموعة من المتغيرات االقتصا
فمن خالل مراقبة هذه المتغيرات يمكننا التنبؤ بوقوع األزمة، فإذا كان االعتقاد بأن السبب  سلوكها المعتاد
ستهالك الخاص ، اإلتمان المصرفي للقطاع العام، أما رتكز على دراسة العجز المالي، اإلمالي فسوف ي
عتقاد أن األزمة هي مشكلة قطاع خارجي فإن األولوية سوف تعطى لمؤشرات أخرى كسعر اذا كان اإل

  . الصرف الحقيقي، ميزان الحساب الجاري، تغيرات معدل التبادل الدولي، تفاوت أسعار الفائدة المحلية

  

                                                
، 2005، 03، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة الشلف، الجزائر، العدد أسباب نشأة أزمة المديونية الخارجية للدول الناميةآمال قحايرية، : )1(

  .136: ص

، الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة تالجذور والتداعيا 2008األزمة المالية العالمية ساعد مرابط، :  )2(
  .4: ، ص، جامعة فرحات عباس، سطيف، 2009أكتوبر  21_20العالمية، أيام 

 .190،191: عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص ص : )3(
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  :   ومن بين المؤشرات التي يمكن من خاللها التنبؤ بإقتراب األزمات نذكر

  المتصلة بالسياسات األقتصادية الكليةالمؤشرات _ 1

ذه الدولة على تحقيق والتي ينجم عنها حالة من عدم الثقة لدى المستثمرين في قدرة االقتصاد الكلي له
ستثمارية، حيث دائما ما تتوجه هذه االستثمارات إلى حيث نجد المناخ المالئم للنمو ومن طموحاتهم اإل

  :)1(بينها

 .لةاالرتفاع في معدل البطا •

 .ارتفاع معدالت الفائدة على الودائع والقروض المحلية •

 .ارتفاع معدالت التضخم والمستوى العام لألسعار •

 .ارتفاع نسبة القروض غير المنتجة إلى اجمالي قيمة القروض المحلية •

 .حتياطي النقدي من العمالت الحرةانخفاض قيمة اإل •

 .المحلي االجمالي بعد ثبات استقراره انخفاض نسبة النمو االقتصادي وذلك بتراجع الناتج •

 .جمالي الناتج المحلي اإلجماليللعجز في الحسابات الجارية إلى إ رتفاع الرقم القياسيإ •

  زمات المالية تحليل تاريخي ألشهر األ: طلب الثالثالم

عشر و أوائل شهد العالم وبصورة أساسية االقتصاد الرأسمالي العديد من األزمات منذ أواخر القرن التاسع 
يعرف بالدورة اإلقتصادية، وهي الشكل  طار مان األزمات المالية المتعاقبة في إجملة م )2(القرن العشرين

العادي لوجوده فهو ينتقل من االنتعاش إلى الركود عبر األزمة ثم يعود فينهض من الركود إلى 
  .)3(االنتعاش

ها بشكل متباين حسب درجة انفتاح لم وألقت بتداعيتجتاحت العاالتي إوفيما يأتي أشهر األزمات المالية 
  .قتصاديات مختلف دول العالمإ

   1929أزمة الكساد الكبير : الفرع األول

نون خاصة في أمريكا من المواط تسقرارا نقديا وماليا واستفادة ما بعد الحرب العالمية األولى إفترشهدت 
ستهالكية، واألجهزة المنزلية، كما أن راء المواد اإلدموا هذه القروض لشستخسياسات اإلقراض الميسرة وإ

                                                
  . 20،21: ابراهيم عبد العزيز النجار، مرجع سابق، ص ص:  )1(

 .186: عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص:  )2(

، مؤتمر األزمة المالية العالمية وكيفية ععالجها من منظور النظام االقتصادي الغربي أسباب األزمة المالية وجذورهاالجوزي جميلة، : )3(
  .2: مارس، ص ، 13،14واالسالمي، جامعة الجنان، لبنان، 
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نما شجعت على القروض الخارجية لتحقيق كتفي بأن يسرت القروض الداخلية وإالحكومة األمريكية لم ت
رأس المال األمريكي بغرض السيطرة ونتيجة بربط اقتصاديات الدول األوروبية بهدفا استراتيجي 

من هذه األموال في سوق األسهم، ومما ساعد على تحقيق ذلك تلك لإلزدهار أعيد توظيف جانب كبير 
، ونتيجة لألوضاع المذكورة انصبت )1(قراض في ذلك الوقتتسهيالت التي تميزت بها أنظمة اإلال

رتفاع ت إلى إرتفعت أسعار األوراق المالية، و أدت هذه السلوكيااربة على سوق األوراق المالية، وإالمض
سم الخميس األسود تم طرح والذي يعرف بإ 1929أكتوبر  24يوم وفي  )2(الشركاتأسعار أسهم أضعف 

ر األسهم امليون سهم للبيع دفعة واحدة فكان العرض أكبر بكثير من الطلب مما أدى إلى هبوط أسع 19
ثم توالت اإلنهيارت لتمتد آثار هذه األزمة إلى الجانب "  وول ستريت"بورصة نهارت بذلك وإ %13بنسبة 

  .)3(الحقيقي لإلقتصاد

  أسباب أزمة الكساد العظيم: أوال

  : )4(إلى اآلتي 1929يجاز أهم أسباب انهيار وول ستريت عام يمكن إ

 .نهيار بعدها إلى مستويات المعقولةيتجاوز قيمتها العادلة، فوقع اإل ارتفاع أسعار األسهم بما •

ألن توزيعات و أرباح ل وليس ر األسهم نتيجة اآلماارتفعت أسعالمضاربة الوهمية، حيث أ •
أرباح عن رتفاع، أي أن األسعار تتصاعد وتصل إلى مستوى ال يقابل أبدا الشركات في إ

 .الشركات

 .نتاج الصناعي المتواضعةاهل السوق ما نشر بخوص مؤشرات اإلتج •

ن من قبل فئة من المتعاملي نطوت على الغش والخداع والتضليلالممارسات غير األخالقية التي إ •
 .سواق رأس المال وأسهمت بدور فعال في تعميق األزمةفي أ

زيادة العرض وحدوث المزيد من التدهور في أسعار نتيجة تصفية صفقات الشراء النقدي  •
الجزئي، وذلك بيع األوراق المالية محل الصفقة لعدم توفر السيولة الكافية لدى بعض المتعاملين 

 .ستعادة السوق لتوازنهتكن لديهم الثقة في إ عض اآلخر لملزيادة مساهماتهم وأن الب

على المأل أن السوق البورصة تزداد  هوفر إلعالنهوجه البعض أصابع االتهام نحو الرئيس  •
 .)5(سخونتها عن الحد الطبيعي، وأن أسعار األسهم مبالغ فيها

                                                
، اثراء "قديمها وحديثها، أسبابها و نتائجها، والدروس المستفادة " األزمات المالية محمد عبد الوهاب العزاوي، عبد السالم محمد خميس،  : )1(

   .33: ، ص2010للنشر والتوزيع، عمان، 

 .164: زكريا عيسى شطناوي، مرجع سابق، ص : )2(

  .3: ، صمرجع سابقساعد مرابط،  : )3(

 .302: الح سالم، مرجع سابق، صعماد ص : )4(

 .36: محمد عبد الوهاب العزاوي، عبد السالم محمد خميس، مرجع سابق، ص: )5(
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  خصائص أزمة الكساد الكبير : ثانيا

  )1(عن باقي األزمات بالخصائص التالية 1929أن نميز أزمة  يمكن

 .رتباط وثيق باألزمات االقتصادية الدورية في النظام الرأسماليكان لها إ •

 .ستقرار في النظام الرأسمالي بكاملهزعزعة اإل •

نخفاض كبير في مستويات أسعار الفائدة، حيث كان سعر الخصم في بنك انكلترا خالل الفترة إ •
 .1929في عام  %5,5مقابل  %3,1بحدود  1933 _1930

نهيار النظام الذهبي في معظم في أسعار العمالت، مما نتج عنه إ رافقت األزمة تقلبات حادة •
 .الدول

   1929نتائج أزمة : ثالثا

  : )2(كما يلي 1929كانت نتائج أزمة 

ت نخفضجور، كما إخفضت األرباح وتراكم رأس المال وإرتفعت معدالت البطالة وإنخفضت األنإ )1
نعكس على أنشطة رأس المال الداخلية لكل بلد وعلى تصدير مداخيل الطبقة الرأسمالية مما إ

 .رأس المال

وشهدت البلدان الصناعية  %45,7ب  1933و  1929نخفضت أسعار المنتجات بين سنتي إ )2
انخفاضا ) لترا، ايطالياالواليات المتحدة األمريكية، اليابان، فرنسا، ألمانيا، انج( اآلساسية الست 

 .في دخلها الوطني بقدر النصف

مقارنة بحجمها العادي قبل  %74و  1929مقارنة بسنة   %40انكمشت التجارة الخارجية ب  )3
1929. 

 .تسببت في زعزعة االستقرار في النظام الرأسمالي بكامله )4

 .استمرار هذه األزمة لفترة طويلة نسبيا حيث استغرقت حوالي اربع سنوات )5

                                                
 .5: ساعد مرابط ، مرجع سابق، ص :)1(

 .302: عماد صالح سالم، مرجع سابق، ص:  )2(
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فلس كما أ %33عمق وحدة هذه األزمة بشكل استثنائي ففي و م أ مثال انخفضت الودائع بمقدار  )6
من إجمالي عدد البنوك األمريكية  %40بنك أي حوالي  10000أكثر من  1933حتى منتصف 

 .دى إلى ضياع الكثير من مدخرات المودعين خاصة الصغيرة منهممما أ

 . م أ لتضرب دول أوربا الغربيةمتدت آثار هذه األزمة إلى خارج و إ )7

  األزمات المالية خالل الثمانينات وتسعينات القرن العشرين: الفرع الثاني

   1987أكتوبر  19أزمة اإلثنين األسود في : أوال

عانت أسواق األسهم في الواليات المتحدة أسوء  1987أكتوبر من عام  19في يوم االثنين المصادف لـ 
( ذلك بوجود خلل في التوازن بين العرض والطلب في كل من األسواق الحاضرة )1(هبوط لها في تاريخ

  .)2(وسوق العقود المستقبلية ونشأ الخلل نتيجة لسيل متدفق من أوامر البيع لم يسبق له مثيل) النقدية

م فقد تدافع المتعاملون من كل حدب وصوب لبيع أعداد كبيرة جدا من األوراق المالية التي بحوزتهم، ونج
سعار األوراق المالية المتداولة في هذا ر في البيع انخفاض حاد وسريع في أعن هذا االندفاع المتهو

نتقلت األزمة إلى بقية البورصات العالمية، مليار دوالر ومنها إ 500الخسائر  وقد بلغ مجموع )3(اليوم
  .)4(ومنها بورصة لندن وطوكيو، وفيها تراجع مؤشر نيكاي بمعدل الثلثين

   1987أكتوبر  19أسباب أزمة _ 1

  :)5(يلي توضيح ألهم األسباب وفيما 1987قدمت عدة تفسيرات مختلفة ألسباب أزمة 

نعكاس لردود أفعال مبالغ فيها من قبل المتعاملين حيث تتابعت موجات المضاربة األزمة هي إ •
 المدخرين من نتقالي أوساط المتعاملين في البورصة واللشراء الالعقالني المبالغ فيه ف

 .نتهى األمر إلى هبوط شديد في األسعاراالستثمارات الحقيقية إلى اإلستثمارات المالية، حتى إ

مليار دوالر خالل شهر ورفع أسعار الفائدة  17استمرار العجز في الموازنة األمريكية إذ تجاوز  •
 .نةعلى السندات طويلية األجل من أجل بيع االصدارت الجديدة من سندات الخزي

                                                
  .267: ، ص2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، اإلستثمارت واألسواق الماليةهوشيار معروف، :  )1(

 .37: عبد الوهاب العزاوي، عبد السالم محمد خميس، مرجع سابق، ص : )2(

 .304: عماد صالح سالم، مرجع سابق، ص:  )3(

، "داألسباب، التداعيات، التأثيرات وآفاق التغير على اإلقتصا" األزمة المالية العالمية وآثارها على اقتصاديات العالم العربيراضية بوزيان، : )4(
  .8: سطيف، ص 2004أكتوبر  20/21الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، أيام 

 .170: زكريا سالمة عيسى شطناوي، مرجع سابق، ص : )5(
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سواق رأس المال في ية بدأت قبل عدة أشهر، فقد كانت أفي الواقع أن أزمة بورصة األوراق المال •
دخلت هذه طبيعية وأخذت أسعار الفائدة باإلرتفاع وبدأت قيمة الدوالر باإلنخفاض، وقد أ حالة غير

 .)1(التطورات الخوف في نفوس المستثمرين وشعورهم بوجود أزمة اقتصادية

الواليات المتحدة إلى معالجة العجز في ميزانها التجاري عن طريق تخفيض قيمة  توقع لجوء •
الدوالر، بهدف زيادة الصادرات والحد من الواردات هذا ما أدى إلى تخفيض القيمة الحقيقية 
للموجودات بالدوالر للمستثمرين األجانب مما دفع هؤالء المستثمرين لإلسراع بالتخلص من 

خاصة (محررة بالدوالر، وهو ما ساهم في زيادة عرض األصول المالية أصولهم المالية ال
 .ومنه انهيار أسعارها) األسهم

ا زاد في عرض هذه األسهم ومن ثم تحول الكثير من المستثمرين من حيازة األسهم إلى سندات مم •
 .نهيار أسعارهاإ

جل بأصول أخرى قصيرة ستبدال أصولهم المالية الطويلة األلجوء الكثير من المستثمرين إلى إ •
 ). األكثر سيولة(األجل 

تزايد حجم المديونية الخارجية األمريكية التي وصلت إلى مستويات مرتفعة، أضعفت إلى حد بعيد  •
 .)2(الثقة بالدوالر واألصول المالية المحررة بهذه العملة

 .الروابط الوثيقة بين األسواق المالية •

لكترونية مما سهل انتقال األزمة بسرعة من سوق اليب اإلطريق أحدث الوسائل واألس التعامل عن •
 .)3(إلى آخر

  1987بعض معالجات أزمة _ 2

  :جراءات التاليةوتمثلت في حزمة من اإل

م المتداولة في بورصة نيويورك وفي أسواق الخيار والعقود هأوقف التعامل في العديد من األس )1
 .المستقبلية

 

                                                
 .91: ، ص1990والنشر، الجزائر، ، دار الهدى للطباعة 1989_1986األزمة االقتصادية العالمية ضياء مجيد الموسوي،  : )1(

 .200،201: مروان عطون، مرجع سابق، ص ص:  )2(

 .42: محمد عبد الوهاب العزاوي، عبد السالم محمد خميس، مرجع سابق، ص:  )3(
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الشركات الكبيرة إلعادة شراء أسهمها، كما تدخل البنك المركزي وحث البنوك على منح  دخول )2
)1(المزيد من االئتمان لتجار األوراق المالية

 

للحد من انخفاض قيمة الدوالر عن طريق ) خاصة ألمانيا االتحادية واليابان(لجوء بعض الدول  )3
 .شراء مبالغ ضخمة من الدوالرات بعمالتها الوطنية

طالبة الدول األوروبية واليابان للواليات المتحدة األمريكية باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة م )4
 .لمعالجة أوضاعها المالية وخاصة ايقاف العجز في الميزان الجاري والموازنة العامة

 .)2(قتصادية أكثر شمولية وفعالية في مواجهة مثل هذه األزماتإستخدام إجراءات إ )5

  1989أكتوبر  13ة اليتيمة أزمة الجمع: ثانيا

على التوالي مع  %5و  %9رتفاع أسعار الجملة والتجزئة بنسبة ة األمريكية عن إأثر إعالن الحكوم
متناع البنك المركزي األمريكي عن تخفيض أسعار الفائدة إذ تسبب في بداية األزمة في فقدان مؤشر إ

نقطة نظرا ألن المستثمرين لديهم دراية  647نقطة، ، وفي طوكيو فقد مؤشر نيكاي  190داوجنز حوالي 
كيف يسايرون  فقد عرفوا 1989سابقة عن األزمة التي لم تكن هناك فاصل زمني كبير بينها وبين أزمة 

ستقرار تدريجيا، حيث كانت مجرد اضطرابات طفيفة في األوضاع وسرعان ما إتجهت األوضاع إلى اإل
 .)3(صة مثلما اعتبرتها األوساط المالية في ألمانيا اإلتحاديةاألسعار فقط وليس أزمة حقيقية في البور

  األزمة المكسيكية : ثالثا

كامل من بدأت مقدمات األزمة المكسيسكية منذ منتصف العقد الثامن من القرن العشرين، في أعقاب عقد 
ل في منطقة وعند بدأ العم )4(رتفاع معدالت التضخم التي شهدتها المكسيكركود النشاط االقتصادي وإ

يك البلد النامي حيث التي ضمت أمريكا وكندا والمكس) NAFTAالنافتا (التجارة الحرة لشمال األطلسي 
، بهدف )5(بإنضمامها تقديم نموذج يسمح لبلدان الجنوب اللحاق من خالل التجارة الحرة أرادت أمريك

طاب رؤوس األموال األجنبية ستقحقيق اإلستقرار اإلقتصادي، ودعم إقتصاد السوق، كما سعت إلى إت
  :لإلستثمار فيها وساعدها على تحقيق ذلك عامالن أساسيان

  
                                                

 .170: زكريا سالمة عيسى شطناوي، مرجع سابق، ص : )1(

 .206،207: مروان عطون، مرجع سابق، ص ص : )2(

 .90: مرجع سابق، صمروة كرامة،  : )3(

 .31: ابراهيم عبد العزيز النجار، مرجع سابق، ص : )4(

، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، ، آليات العولمة االقتصادية و آثارها المستقبلية في اإلقتصاد العربيهيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي:  )5(
 .211: ، ص2010
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  .وهو قيامها بتخفيف القيود التي تحد من تدفقات رؤوس األموال األجنبية: العامل األول داخلي

  .نخفاض سعر الفائدة في الواليات المتحدة األمريكيةوهو إ: العامل الثاني خارجي

سنويا بين  %3,1بلغ متوسط النمو االقتصادي  إذونجحت هذه الخطة بالفعل في تخفيض معدالت التضخم 
موال األجنبية إلى المكسيك بعد فة إلى موجة من التدفقات رؤوس األهذا باإلضا 1994و  1989عامي 

يزو المكسيكي في جولة ناجحة من المفاوضات المكسيكية بشأن ديونها الخارجية غير أن إنخفاض قيمة الب
وانطالقا ، )1(وضع نهاية مفاجئة لتدفقات رؤوس األموال من الخارج وعجل باألزمة المالية 1994ديسمبر 

من تغاظي الحكومة عن إجراءات تخفيض عملتها لترتفع مدعومة بالتدفقات الرأسمالية الداخلية الممولة 
دة تساهم في تمويل السلع الرأسمالية، للعجز الحادث في الحساب الجاري بذريعة أن السلع المستور

وبالتالي توليد عائد صادرات يكفي ويزيد لسداد االلتزامات على المكسيك، وهو األمر الذي لم يتحقق، 
رتفاع نسبة من المخاوف حول كفاءة عمليات اإلقتراض من البنوك نتيجة إ ظهرت العديد 1993وفي عام 

ئتمان الممنوح بنوك مما أدى إلى إنخفاض حاد في معدل نمو اإلاد في محفظة الالديون غير القابلة للسد
نخفض بحوالي خفيض شديد للبيزو المكسيكي الذي إرتفاع في سعر الفائدة وتإ هللقطاع الخاص صاحب

ستمرار العجز الكبير ألسواق المالية قلقا متزايد حول إ، وفي ظل هذه األجواء اذ اتسمت ا1995في  40%
تجاهها وانسابت إلى سمالية إحدوث تخفيضات متتالية للعملة عكست التدفقات الرأفي الحساب الجاري و

مما شل النظام المالي واإلقتصادي المكسيكي وأثرت  خارج البالد ونشأ عن ذلك تفاقم المديونية الخارجية
  .)2(هذه األزمة على األسواق األمريكية والكندية

  عوامل بروز األزمة المكسيكية _ 1

  : وعة من العوامل في بروز األزمة المالية في المكسيك غير أن السبب الجوهري يكمن فيساهمت مجم

انخفاض معدالت الفائدة المصرفية في أمريكا وقد تم تصميم ذلك لمحاربة االنكماش االقتصادي  �
األمريكي وإدخالها في صناديق  االدخاربسحب مئات المليارات من حساب  1991_  1990لعام 

رسال أموالهم إلى المكسيك فقد تم إ ات العوائد العالية، ومن أجل كسب العوائد العاليةالمشتركة ذ
وعند عودة معدالت الفائدة األمريكية للصعود ثانية أراد مدراء الصناديق المشتركة إعادة توازن 

 .)3(بجلب أموالهم إلى أمريكا بدؤااستثماراتهم و

 

                                                
 .32: سابق، صابراهيم عبد العزيز النجار، مرجع  : )1(

 .45،46: ، ص ص2008، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، العولمة المالية ومستقبل األسواق العربية لرأس المالشذا جمال خطيب،  : )2(

 .211: هيفاء عبد الرحمن التكريتي، مرجع سابق، ص : )3(
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صالح اإلقتصادي أدى في أعقاب تنفيذها لبرامج اإلكسيك تدفق رؤوس األموال األجنبية إلى الم �
خفاء حقيقة العجز في حساب العمليات الجارية والتدهور في المدخرات الخاصة والمغاالة في لى إإ

زيادة  ستهالك ومن ثم زيادة الواردتم سعر الصرف البيزو مما أدى إلى إرتفاع الشديد في اإلتقيي
 .)1(سلع التي يخشون أن تصبح أسعارها أعلى فيما بعدستراد الكبيرة لقيام المستوردين بإ

على ) صندوق النقد الدولي( التأثير المتنامي للرأسمالية المركزية أمريكا والمؤسسات الدولية  �
المكسيكية وقيادتها وفرض الكيفية التي ستدير فيها المكسيك سياستها  االقتصاديةالمؤسسات 

 .النقدية

بدأ التمرد في  وتدهور األوضاع الداخلية في ذات الوقت لتطبيق النافتاعدم االستقرار السياسي  �
الذي حظي بالتأييد الشعبي  االنفصاليدعم من الجيش التحرير إحدى دول اإلتحاد المكسيكية ب

الكبير والرفض القاطع للبيرالية الجديدة ألنها من حيث الشكل تهدد الوجود األساسي لمالين 
 .)2(الفالحين

رتباطها بسعر صرف ثابت مع إلرتفاع كبير في قيمة العملة نتيجة لموازين الخارجية وإإختالل ا �
بة العجز إلى الناتج المحلي الدوالر، فقد تدهور وضع ميزان المعامالت الجارية حيث بلغت نس

 .1994عام  %7مالي نحو اإلج

ن، مما جعلها تباعها لنظام سعر صرف غير مرعلى القروض المقومة بالدوالر، وا عتمادهاإ �
 .أكثر عرضة لمخاطر الصدمات الخارجية

العجز الكبير في الميزان التجاري والخسائر الكبيرة في االحتياطي النقدي من المعامالت األجنبية  �
فقد أجبر السلطات النقدية على اعطاء الحرية لعملتها التي " البيزو" والمضاربة على العملة 

1994ديسمبر  22صرف معوم في تدهورت قيمتها واتباع سياسة سعر 
)3(. 

  بعض المعالجات للخروج من األزمة _ 2

ن انفجرت األزمة المكسيكية حتى أدركت الحكومة أنها أزمة مالية لم يسبق لنطاقها مثيل، وتتطلب ما إ
ن التحدي الذي تواجهه السياسة عددا من تدابير التصحيح البعيدة المدى، ودعما ماليا استثنائيا، ولم يك

، بل أيضا في اتخاذ تدابير تمنع قتصادية يتمثل في تخفيض عجز الحساب الجاري الخارجي فحسباال
تباع سعر صرف معوم و اإلصالح ي بإضافة إلى تصحيح مالي ونقدي وإنهيار القطاعين المالي واإلنتاجإ
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ت المتحدة الهيكلي وتحرير لألسواق، فعلى مستوى الخارجي تفاوضت السلطات المكسيكية مع الواليا
األمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان األمريكية حول دعم مالي طارئ من 
أجل تجنب التوقف عن دفع االلتزامات الخارجية للبالد ومنع األزمة لإلمتداد إلى البلدان األخرى، أما 

وى بتقديم الدعم المالي للبنوك والمقترضين على التدابير الوقائية حيال السوق المالية المحلية لتجنب العد
حد سواء ومنع انهيار واسع المدى للمؤسسلت المالية، وقيام البنك المركزي بتوفير سيولة من النقد 

  .)1(األجنبي للمصارف التجارية لمنعها من التأخير في سداد التزاماتها األجنبية

   1999_ 1997" تايالند" األزمة اآلسيوية : رابعا

  سيا قبل األزمة آاقتصاديات دول _ 1

، بمعدالت ∗∗واتهاءا بالنمور الحديثة ∗بالنمو األربعةقتصاديات دول شرق آسيا بداية باليابان ومرورا نمت إ
سيوية، يما يسمى بالمعجزة االقتصادية اآلسريعة خالل العقود الثالثة األخيرة من القرن المنصرم وذلك ف

تحقيق النمو بسرعة تزيد على ضعف سرعة باقي منطقة شرق آسيا، وعلى فقد تمكنت تلك الدول من 
ثالثة أمثال سرعة النمو في دول أمريكا الالتينية وخالل تلك الفترة تضاعف متوسط الدخل الفردي في 

ى العمالة المتعلمة ، بإضافة إل)2(كوريا عشرة مرات وخمسة مرات في تايالند وأربعة أمثال في ماليزيا
دارة الجيدة جذبت اإلستثمارات المباشرة وغير المباشرة وأتى زمن يكفي أن يقول أحدهم أنه واإل والمدربة

  .)3(من هونج كونج حتى تتدفق عليه القروض الميسرة من أسواق لندن

التي عملت على تحقيق معدالت تضخم منخفضة،  لالستقرارالموجهة  االقتصاديةبإضافة إلى السياسات 
ي تقييم العمالت الوطنية لتلك الدول، مع العمل على تحقيق معدالت مرتفعة لتراكم رأس وتجنبت المغاالة ف

المال المادي والبشري مع تشجيع وتدعيم اإلنتاج الموجه للتصدير والذي ساهم في تشجيع استخدام 
، ةياألساليب التكنولوجية المتطورة التي أكسبته ميزة جعلته في وضع تنافسي جيد في األسواق العالم

ستثمار، إذ معدالت اإلدخار ومن ثم معدالت اإلرتفاع لنمو المرتفعة في تلك الدول إلى إوتعزى معدالت ا
  .)4(أن دول شرق آسيا نجحت في رفع نسبة المدخرات الخاصة إلى الناتج اإلجمالي
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  اطار وصفي ألزمة دول آسيا _ 2

من كبار تجار العملة في عاصمتها بانكوك  حيث قدم ستة 1997بدأت بوادر األزمة اآلسيوية في تايالند 
التايلندي ونلك بعرض كميات كبيرة منه للبيع مما أدى إلى زيادة  سعر الباتبالمضاربة على خفض 

شلت الحكومة التايلندية طلبات البيع وشكل ذلك ضغوطا في اتجاه خفض قيمة العملة التايلندية وبعد أن ف
مة حتياطي النقد األجنبي لجأت إلى خفض رسمي في قيمن تآكل إعلى قيمة العملة الوطنية  في الحفاظ

سعار األسهم حيث قرر المستثمرون األجانب اإلنسحاب من العملة ما إنجر عن هذا القرار تراجع حاد في أ
رتفع في ذلك العام إلى فقدان قدرتها ومع ارتباط البات بالدوالر الذي إ، )1(سوق األوراق المالية في تايالندا

فيض الصين لسعر صرف نافسية وبدأت صادراتها بالتراجع ووارداتها بالتزايد، بإضافة إلى أن تخالت
دى إلى تزايد حصيلتها من الصادرات مما أثر على الوضع التنافسي لصادراتها وتزايد أ 1994عملتها 

إلى  1995في عام  %5,5نسبة العجز في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمال في تايالند من 
نتيجة ألسباب داخلية وخارجية إرتفع معدل التضخم رتفاع تكاليف اإلنتاج ومع إ 1997عام  %8حوالي 

نخفاض االقتصادي في شكل إطر البنك المركزي لرفع سعر الفائدة مما انعكس على النشاط األمر الذي اض
واتساع نطاق األزمة  ل شرق آسياوية بين اقتصاديات دو، ونظرا للروابط الق)2(أرباح الكثير من الشركات

قل آثار األزمة إلى الخارج نطاق المنطقة تنترتباط مع األسواق العالمية، كان البد أن في ظل وجود إ
والذي ينشأ نتيجة إلقتناع  cotagion effectاآلسيوية وقد ساعد على ذلك ما يسمى بأثر العدوي 
يعتقدون بتشابهها في الظروف أو السياسات  المستثمرين بسحب أموالهم في عدد من األسواق التي

اإلقتصادية، األمر الذي ترتب عليه تصفية اإلستثمارات في العديد من األسواق الناشئة األخرى التي 
  )3(تتماثل ظروفها مع ظروف دول شرق آسيا

  أسباب األزمة اآلسيوية _  3

إن انهيار اقتصاديات أكثر من ثماني دول كانت تزحف بسرعة فائقة نحو الصادرة في فترة قصيرة ليؤكد 
الذي  نهيار العمالت وأسعار األسهم في جنوب شرق آسيا ويمكن توضيحتقف خلف إأن جهات معينة 

  : يما يليحدث من خالل عوامل رئيسية ف

تايالند، الفلبين، (ان والنمور السبعة في جنوب شرق آسيا قتصاديات دول اليابيتعلق ببنية إ: عامل داخلي
قتصادي تلك الدول بنيت على نظام مالي وإ ذلك أن اقتصاديات) ماليزيا، تايوان، اندنوسيا، كوريا الجنوبية

يعتمد على قروض ذات فوائد عالية و أمد قصير سواء أكان اإلقتراض من البنوك داخلية أو بنوك 
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القروض تتدفق بشكل كبير وسهولة فائقة دون النظر إلى دراسات الجدوى للسلع خارجية، وكانت تلك 
التي تنتج أو الخدمات التي يستثمر فيها، وعندما تواجه تلك الشركات الكساد في أسواقها الخارجية فإنها 

  .تعجز تماما عن سداد ديونها إال بمزيد من اإلقتراض البنكي

أسماليون نيابة عن الشركات متعددة الجنسيات بشراء كميات هائلة فقد قام المضاربون الر: عامل خارجي
ومبالغ من العمالت واألسهم من أسواق تلك الدول، لقد مهدو لذلك بعمليات التكيف الهيكلي واإلصالح 
اإلقتصادي والمالي إلى تحرير التجارة من خالل رفع قيود اإلستيراد والرسوم الجمركية على حركة 

جنبية وتحرير سعر الصرف للعمالت المحلية، كذلك أخذ بمبدأ الشفافية على نشر رؤوس األموال األ
حركة األسهم وأسعار العمالت على األنترنت ساعة بساعة مما أتاح للمضاربين من نيويورك الذين 
يملكون تدفقات مالية اقتحام تلك األسواق شرءا وبيعا ومضاربة في أسعار العمالت مما حقق لهم أرباحا 

الية على حساب المضاربين المحليين والذين كانو في وضع أدنى من حيث الكفاءة والمعلومات فخسرت خي
  .)1(تلك الدول على مدى أسابيع محدودة مئات المليارت

ر الصرف ألغلب هذه العمالت في خط ااألزمة هو تماشي أسع والذي ساعد على ظهور: العامل البنيوي
  .)2(لعمالت التي يهيمن عليها الدوالرمستقيم مع الدوالر أو مجموعة ا

قراض المصرفي في بلدان آسيا بارتفاع نسبة القروض المجاملة نتيجة الفساد اتسمت سياسة اإل_ 
والمحسوبية واستغالل النفوذ ودون رقابة من البنوك المركزية، وارتفاع مديونيات المصارف المحلية 

  .)3(والمشتركة بالعمالت األجنبية

بير والمتزايد في ميزان التجاري وموازين العمليات الجارية في بعض دول جنوب شرق آسيا العجز الك_ 
  .مما جعلها تسعى إلى جذب رؤوس األموال األجنبية في شكل استثمارات أجنبية لتمويل هذا العجز

نت التوسع في التعامل في المشتقات المصرفية والمالية وفتح مجال واسعا أمام المضاربات التي كا_ 
  .)4(محفوفة بالمخاطر المتزايدة
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  خصائص األزمة اآلسيوية_ 4

قد تميزت األزمة اآلسيوية بخصائص فريدة بالمقارنة بأي أزمة اقتصادية أخرى ولعل أهم هذه الخصائص 
  :)1(ما يلي

 .أنها حدثت في أسرع مناطق العالم نموا •

 .أنها حدثت بشكل مفاجئ وعنيف وحاد وبدون أي تدرج •

أحد على التنبؤ بحدوث األزمة سواء حكومات دول أو مؤسسات اإلقتصادية العالمية أو  عدم قدرة •
 .البنوك الدولية أو المؤسسات الدولية لتصنيف الجدارة اإلئتمانية

   وآثارهاأهم نتائج األزمة اآلسوية _ 5

التي تأثرت ) تايالند، اندونيسا، ماليزيا، كوريا، الفلبين(على الرغم من أن دول جنوب شرق آسيا الخمس 
باألزمة أكثر من غيرها، فإن األزمة طالت العديد من األسواق المالية واقتصاديات دول أخرى على 

تلط األسباب بالنتائج، وقد المستويين اإلقليمي والدولي، وفي هذه األزمة وكما غيرها من األزمات فقد تخ
  :)2(األزمة اآلسيوية عنيختلف تأثيرها من دولة إلى أخرى وفيما يلي أهم النتائج التي ترتبت 

مليار دوالر حيث نتج عن األزمة  600مجموع الخسائر التي تكبدتها أسواق المال اليقل عن  •
 .امن قيمته % 60انخفاض حاد في القيم فقد خسرت أسواق األسهم حوالي 

تخوف الكثير من المستثمرين من تدهور اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا مما جعلهم يسارعون  •
إلى بيع حجم كبير من األسهم لتقليص خسائرهم، وهو ما زاد من تدهور قيمة األسهم وزعزعة 

 .الثقة لدى المستثمرين

األموال في رفع االنسحاب المفاجئ لرؤوس األموال األجنبية في الوقت الذي أسهمت فيه هذه  •
 .معدالت النمو لهذه الدول خالل السنوات األخيرة قبل األزمة

 .رتفاع نسبة البطالة والتضخمن المصارف والشركات مما أدى إلى إنهيار العديد مإفالس وإ •

رتفاع معدالت الفقر والخلل االجتماعي وسوء توزيع لعمالة، وإنتاج واآثار سلبية على قطاع اإل •
 .الثروات والدخول
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  عالج األزمة اآلسيوية_ 6

نقاذ بمليارات الدوالرات لكل بلد من البلدان المتأثرة وبالمقابل كان على عرض صندوق النقد الدولي حزم إ
تلك الدول أن تقوم بإعادة هيكلة اقتصادياتها في العديد من النواحي، فمثال في تايالند قامت السلطات 

ة تلك القابلة للتحسن، كذلك حل مشكلة الديون السيئة، باإلضافة النقدية بإغالق المؤسسات الفاشلة وتقوي
ذلك لتقوية الوضع التغيرات الهيكلية وذلك بطلب من صندوق النقد الدولي سياسات مالية ونقدية تقيدية و

  )1(نخفاض في الواردات وكذلك تحسين الحساب الجاري للدولةالمالي وتحقيق إ

   1998األزمة المالية الروسية : خامسا

كانت األزمة الروسية نتاج تفاعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أدخلت روسيا في حلقة 
مفرغة من المشكالت اإلقتصادية اتسمت بالتدخل في قوى السوق ووضع القيود على األسعار وواردات 

  : )2(السلع وانتقال رؤوس األموال ومن بين هذه العوامل ما يلي

 .بنك 600نحو فالس فالس بين المؤسسات الروسية هذا فضال عن اانتشار حاالت اإل •

 .سنوات5تأجيل دفع مدخرات المواطنين لمدة  •

 .لجأت الدولة إلى التوسع في الدين العام بأسعار فائدة مرتفعة جدا لتغطية العجز المتزايد •

ذون الخزانة يوما وحظر االستثمار األجنبي في ا 90تعليق روسيا مدفوعات الدين الخارجي لمدة  •
 قصيرة األجل

  واقع األزمة الروسية _ 1

نهيار العملة الروسية مقابل الدوالر في إ 1998الروسية في دورتها عام  وقد تجسدت األزمة االقتصادية
والعمالت الحرة الرئيسية بسبب عمليات المضاربة العنيفة عليها والتي إنفجرت نتيجة رفض روسيا 

 االقتصادلمطلب صندوق النقد الدولي للحكومة الروسية بتخفيض سعر صرف الروبل بسبب الثقة في أداء 
ثقة عقب األزمة المالية اآلسيوية رغم محاوالت البنك وعدم ال دالروسي ونتيجة شعور األجانب بالترد

ولكن   %200المركزي الروسي لدعم الروبل بالتدخل بشراءه ورفع أسعار الفائدة عليه إذ ارتفعت إلى 
موجة المضاربات كانت أقوى من قدراته االحتياطية من العمالت الحرة لحماية العملة من التدهور، كما 

                                                
، دار المريخ للنشر، الرياض، "مدخل السياسات" اإلقتصاد الدولي مورد خاي كريانين تعريب محمد ابراهيم منصور، علي مسعود عطية، : )1(

  .417_ 416: المملكة العربية السعودية، ص ص

  .331_ 330: سالم، مرجع سابق، ص صعماد صالح : )2(
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كل سريع تحت وطأة عمليات التخلص الجماعية منها بسبب عدم الثقة في مناخ ر األسهم بشاتدهورت أسع
)1(االقتصادي وعدم توفر الشفافية

 

  أسباب تفاقم األزمة الروسية_ 2

  : )2(يلي من أهم العوامل التي أسهمت في تفاقم األزمة الروسية ما 

 .تالمعلنة وتضارب التصريحا االقتصاديةعدم الجدية في تنفيذ السياسات  •

 .ومحاولتها االستفادة من برنامج الخصخصة) المافيا( الفساد والجريمة المظلمة  انتشار •

 .المطلوبة اإليراداتعدم وجود نظام ضريبي كفء من شأنه توفير  •

تراجع حصيلة الصادرات الروسية بالعمالت الحرة نتيجة ألزمة دول جنوب شرق آسيا من ناحية،  •
 .أخرى وانخفاض أسعار البترول من ناحية

 .من العمالت األجنبية االحتياطيانخفاض  •

اهتزاز ثقة األفراد في الجهاز المصرفي أو اندفاعهم لسحب مدخراتهم من المصارف، وتحويلها  •
 .إلى عمالت أجنبية أخرى وخاصة الدوالر األمريكي

 .الشديد على التدفقات األجنبية قصيرة األجل االعتماد •

  .وليعدم فعالية دعم صندوق النقد الد •

  ) 1999_  1998(األزمة المالية البرازيلية : سادسا

  البرازيلي قبل األزمة  االقتصاد_ 1

كما تميز بالتضخم المرتفع ) 1980_  1950( بالنمو المرتفع ما بين سنوات  البرازيليتميز االقتصاد 
قتصاد وسجل في تلك الفترة عدم استقرار اإل %12,61بمعدل  1994_  1991وبلغ أقصاه ما بين  

                                                
)1( : index.html 12/08/2012/آسيا_ أمريكا_ المضاربات  www. Inc_com/ ar/ rigtnews/ 11/09/2012،تاريخ 17:03لى الساعة ع.   

  .332: عماد صالح سالم، مرجع سابق، ص: )2(
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الكلي، كما تسببت معدالت الفائدة العالية في ظهور أزمة المديونية وبالتالي زيادة عبء  التكاليف على 
  .)1(ميزانية الدولة

  طار وصفي ألزمة البرازيل إ_ 2

ولتفادي انتقال أزمة جنوب شرق آسيا إلى البرازيل عمدت إلى تثبيت الريال بالدوالر،  1997في فترة 
قيود والحد من الخروج القوي أو الكثيف لرؤوس األموال والكن لم تدم طويال وسارعت  كما قامت بوضع
علنت تدابير صارمة في الميزانية والكنها لم تكن كافية اءات وذلك برفع معدالت الفائدة وأإلى وضع اجر

يا في فإستمرت رؤوس األموال في التدفق نحو الخارج وانتقلت األزمة التي انفجرت في جنوب شرق آس
، فظهر عجز أساسي حيث كان اإلنفاق الحكومي يزيد عن الدخل اذ بلغت الديون المحلية 1998منتصف 

من الناتج الداخلي الخام فقررت البرازيل التخلي عن نظام سعر الصرف المرتبط بالدوالر   40%
رؤوس  ، وكانت نتائجه زرع الشك في نفوس المستثمرين، وبالتالي خروج %40 بتخفيض قيمته ب

  .)2(الريال األموال وتبعه هذا تخفيض لقيمة

  أسباب أزمة البرازيل _ 3

  : )3(يلي نشأت أزمة البرازيل نتيجة مجموعة من العوامل المتشابكة نذكر أهمها فيما

حياطات من النقد األجنبي، بسبب حماية الريال البرازيلي عن طريق التدخل في إنخفاض اإل �
 .سوق النقد

 .زنة وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها نظرا إلرتفاع أعباء المديونيةتفاقم عجز الموا �

نظام ضريبي كفء من كبير في الميزانية وعدم وجود العجز للنعدام التوازن في ادارة مالية إ �
 .يرادات المطلوبة شأنه توفير اإل

والتشكيك في قدرة ) دوالرمليار  148( تعد الديون الخارجية للبرازيل أعلى نسبة دين في العالم  �
 .الحكومة على تحمل أعباء هذه المديونية 

 .رتفاع الواردات وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات إ �

                                                
، مذكرة ضمن ) 2009_  2008 (اشارة إلى األزمة المالية العالمية الراهنة األزمات المالية وكيفية التصدي لها وادارتها معبن يخلف آسيا ،  )1(

، 03جزائر متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة ال
  .  96: ، ص2010_ 2009

  .98: نفس المرجع، ص: )2(

  .334_ 333: عماد صالح سالم، مرجع سابق، ص ص: )3(
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 .انخفاض اإلنتاجية وارتفاع نسبة البطالة �

نهيارها بل ، ومن ثم تدهور بورصة البرازيل وإأدت هذه العوامل وغيرها إلى تفاقم األزمة البرازيلية
ى البورصات العالمية األخرى، لذا وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك التنمية والتأثير عل

مليار  41على برنامج دولي إلنقاذ االقتصاد البرازيلي بقيمة  ∗الصناعية السبعللدول األمريكية والدول 
اسة تقشفية عن طريق دوالر، مرتبط بحصيلة اإلصالح المالي واإلقتصادي واتباع السلطات البرازيلية لسي

فرض الضرائب والتقليل من النفقات العمومية، رغم هذه اإلجراءات إال أنها أثرت سلبا على التشغيل 
  .والنمو اإلقتصادي بالتبعية

   2001األزمة المالية األرجنتنية : سابعا

  االقتصاد األرجنتيني قبل األزمة _ 1

اإلجمالي بمعدل نمى الدخل القومي  1991/1994مابين  كان االقتصاد األرحنتيني في حالة جيدة ففي فترة
إلى معدل قدره  1990س سنة مارفي  20,666نخفض معدل التضخم إلى ذروته وإ 7,7متوسط قدره 

بليون دوالر من االستثمار األجنبي  25، كما أن التدفقات الرأسمالية للداخل قد وصلت 1994سنة  3,90
1993و 1990المتدفق في الفترة مابين 

)1(.  

  إطار وصفي ألزمة األرجنتين _ 2

بدأت األرجنتين تعاني من حالة ركود قوية نابعة من سوء التخطيط الحكومي،  1998منذ منتصف عام 
فقد رأت الحكومة منذ تسعينات من القرن الماضي أن الحل األمثل للخروج من اإلرتفاع الرهيب لألسعار 

 1= بيزرز  1هو ربط البيزو بالدوالر األمريكي على أساس  %3000إلى  1998والذي وصل في عام 
دوالر ونتيجة هذا الربط جعل الصادرات األرجنتينية أكثر كلفة من صادرات دول الجوار، فالمساواة بين 
عملتين ال مجال للمقارنة بين اقتصادهما نوعا وكما من كل الزوايا هو أكبر األخطاء اإلقتصادية التي 

تين، ومن سياسات الخطأ أيضا فرض أعباء ضريبية وجمركية على بعض المواد وقعت في األرجن
المستخدمة في الصناعات الوطنية ما أدى إلى ضعفها وفتح األسواق أمام السلع االستهالكية المستوردة 

وقد حاولت الحكومة وضع  ،)2(ياجات السوق المحلي وبالتالي هذا ما أدى إلى حالة ركود حادتحلتغطية إ
وذلك بفك اإلرتباط بين عملتها المحلية البيزو والدوالر مما أدى إلى  2002قتصادية طارئة في إ خطة

                                                
 .الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، كندا ∗

  .50: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص: )1(

، الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالية واإلقتصادية الدولية مة الماليةاألزمة المالية الحالية ومستقبل العولأسماء دردور، نسرين بن زاوي،  )2(
  . 7: ، ص2009أكتوبر، جامعة فرخات عباس، سطيف،  20/21والحوكمة العالمية، أيام 
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في أول يوم من تداوله كعملة حرة بعد عشر سنوات من التثبيت، ويعتبر سعر  %41هبوط البيزو بنسبة 
ف يقوم على بيزو للدوالر، وعلى اثر ذلك قامت الحكومة بتطبيق نظام جديد بسعر مزدوج للصر 1,60

بيزو للدوالر للتجارة  1,40تعويم البيزو وبالنسبة لألنشطة السياحية والصفقات المالية وسعر ثابت قدره 
  .)1(الخارجية والتعامالت المصرفية وقد كان محل انتقاد من طرف صندوق النقد الدولي

  معالم األزمة المالية األرجنتينية _ 3

  : )2(يلي نتينية فيمايمكن إيجاز أهم مالمح األزمة األرج

العجز الضخم في ميزانية الدولة وتغطيته بإجبار المصارف على شراء سندات حكومية على  •
 .نطاق واسع

 .1998عام  االقتصاديتدهور البنية المالية للمصارف نتيجة الركود  •

 .انخفاض انتاج السلع األرجنتينية وضعف جودتها •

لمصارف المحلية على اثر االنهيار الذي حدث في سحب المستثمرين األجانب استثماراتهم من ا •
 .المكسيك

  األزمات المالية في بداية القرن الواحد والعشرون: الفرع الثالث

وفي سياق األزمات دائما والتي أصبحت الحالة العادية التي تميز الدورة االقتصادية بين فترة وأخرى 
 باالقتصادنذكر من بين األزمات الحديثة والتي تعتبر بداية الحلقة في أزمة مالية عالمية كادت تعصف 

رتباط ة كبيرة نتيجة إإلى دول أخرى بسرعخاصة وانتشارها  اقتصادياالعالمي عامة وفي أقوى الدول 
  .اقتصاديات العالم فيما بينها 

   نترنتاألأزمة فقاعات شركات : أوال

  معالم أزمة شركات األنترنت_ 1

عرف العالم نوعا جديدا من األزمات المالية بدأت حين أدرجت اسهم تلك الشركات في سوق األوراق 
NASDAQناسداك  المالية في الواليات المتحدة األمريكية والذي يعرف بمؤشر

دراج أسهم وقد تم إ  ∗

                                                
 .172 ،271: ، ص ص3003/2004، الدار الجامعية، األسكندرية ،الدول النامية والعولمةمحمد صفوت قابل، :  )1(

 .24: محمد عبد الوهاب العزاوي، عبد السالم محمد خميس، مرجع سابق، ص : )2(

 عبارة عن مؤشر يضم اسهم القطاع التكنولوجي ∗
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أن  ∗∗جورج سوروسحيث وحسب قول   )3(شركات األنترنت في سوق األوراق المالية ضمن هذا المؤشر
بورصة وول ستريت قد حلقت عاليا جدا وبقوة كبيرة جدا، إذ البد من انفجار البالون المالي، حيث شهدت 

 % 25,3 نخفضت أسعار األسهم ما قيمته ، إذ إ 2000وء فترة في شهر أفريل بورصة وول ستريت أس
  .)1(عاما 29نخفاض في تاريخ مؤشر ناسداك الممتد عبر عد أكبر معدل إمما ي

  أسباب تفاقم أزمة شركات األنترنت _  2

تناول الكثير من خبراء االستثمار والتحليل المالي بعض العوامل الرئيسية التي أدت إلى إنهيار أسعار 
  : )2(األمريكية ومن هذه العوامل واألسباب اآلتياألسهم 

المضاربة المفرطة والمبالغة الشديدة في أسعار األسهم وبخاصة أسهم شركات تكنولوجيا  •
 .المعلومات

في قطاع تكنولوجيا وأثر ذلك األخبار غير سارة عن نتائج أعمال بعض الشركات الكبيرة الرائدة  •
حدى اد في أسعار أسهم عقب صدور قرار إالتراجع الح سواق المال األمريكية موجة منعلى أ

كبرى شركات البرمجيات الكمبيوتر  مايكروسوفتبإدانة شركة  2000المحاكم الفدرالية في أفريل 
في العالم لممارسة أنشطة احتكارية األمر الذي فتح الباب لتعرضها لعقوبات ألحقت بها خسائر 

 .ار األسهممليار دفعة واحدة وأثر ذلك على أسع 60

السلبية الناتجة عن الحكم الصادر ضد شركة مايكروسفت مع تقرير وزارة العمل  اآلثارتزامن  •
في الواليات المتحدة األمريكية بنسبة  االستهالكيذي أظهر ارتفاع معدالت التضخم األمريكية ال

 .2000خالل شهر مارس  0,7%

   2007العالمية    األزمة المالية: ثانيا

ع قاراته على مسؤولية الواليات المتحدة األمريكية عن األزمة المالية العالمية، وهو يالعالم بجم يكاد يجمع
تمع الدولي لها كدت في نفس الوقت على مشاركة المجما لم تنكره الواليات المتحدة األمريكية نفسها وإن أ

والتغلب عليها  واجهتهاتخاذ اإلجراءات الكفيلة لمه األزمة وعلى ضرورة مشاركته في إفي حدوث هذ
  .األمريكي بين اقتصاديات العالم االقتصادونظرا لمكانة 

  
                                                

 .188: عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص: )3(

 .رجل من رجال المال واألعمال األمريكين ∗∗

 .336_335: عماد صالح سالم، مرجع سابق، ص ص : )1(

  .338: المرجع، صنفس : )2(
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بينه وبين غيره من اقتصاديات العالم األخرى وخاصة المتقدمة األثر  االقتصاديةفقد كان لتشابك العالقات  
ليتوقعه حتى في الواضح في تعدي آثار األزمة المالية إلى جميع أنحاء العالم في وقت قياسي لم يكن أحد 

   )1(أسوأ الظروف

  بداية األزمة المالية العالمية_  1

إن الظروف التي أحدثت األزمة تعود إلى وجود تركيبة تتكون من مقترضين ومستثمرين غير واعين إلى  
مبالغ تفوق قدراتهم الحقيقية على السداد وفي ذات الوقت  باقتراضجانب وسطاء أذكياء أقنعوا المقترضين 
 االعتماد، وعليه فقد أدى )2(في مجاالت ال علم لهم بها االستثماربأقنعوا الطامعين في أرباح غير واقعية 

تريليون عام  4,3المفرط على التمويل بالدين إذ ارتفعت المديونية العامة لواليات المتحدة األمريكية من 
مما شكل عشرة أضعاف الناتج المحلي وعلى صعيد األفراد  2007ترليون دوالر عام  8,9إلى  1990

صات وقد خسرت البور )3(بين الديون العقارية وديون الشركات ترليون دوالر ما 9,2فقد بلغت نحو 
∗مؤشر داوجزترليون دوالر وقد تراجع  4،5يقل عن  العالمية في ظل األزمة بما ال

ل في بورصة وو  
  . )4(نقطة في بداية التعامالت 700بمقدار   %7ستريت األمريكية 

  مراحل نشأة األزمة المالية العالمية _ 2

التي يملكها وشجع فقد أعطى قروضا أكبر بكثير من األصول ليمان بروذور  بدأت األزمة من بنك
بدأت أزمة مالية  2008، وفي سبتمبر )5(بدون ضمانات لقروضهم االقتراضالمواطنين األمريكان على 

، أوال في الواليات المتحدة 1929عالمية والتي اعتبرت األسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير 
األمريكية ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول األوروبية والدول اآلسيوية ودول الخليج والدول النامية 

  .)6(األمريكي باالقتصادالتي يرتبط اقتصادها مباشرة 

  

                                                
 .41: ابراهيم عبد العزيز النجار، مرجع سابق،ص:  )1(

  .58: محمد عبد الوهاب العزاوي، مرجع سابق، ص: )2(

  .58: عمر يوسف عبد اهللا عبابنة، مرجع سابق، ص: )3(

 .شركة صناعية كبرى 30مؤشر داوجنز الذي يقيس أداء  ∗

  .320: عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص: )4(

  .7: ، ص2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، األزمة المالية العالمية الراهنةضياء مجيد الموسوي، : )5( 

 .9: الداوي الشيخ، مرجع سابق، ص : )6(
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وقد حملت الواليات المتحدة األمريكية شعارا بتوفير منزل لكل مواطن ، فساعد هذا على انتشار المكاتب 
في مجال العقار وأصبح يمكن لكل مواطن الحصول على منزل في مقابل  االستثماريةالعقارية والبنوك 

  .)1(دفع ثمنه على أقساط شهرية تعادل في البداية القرض قيمة اإليجار الشهري

الراسخ بأن قيمة األصول العقارية ال تتراجع فإن المستثمرين والمضاربين يرون أن قيمة  لالعتقادونظرا 
 االئتمانيةالعقار السوقية تشكل ضمانا جيدا واستثمارا مربحا وتلجأ المصارف إلى مؤسسات تقييم الجدارة 

لطالبي القروض، وقد زاد الطلب على هذه القروض في الواليات المتحدة  االئتمانيةلتحديد المخاطر 
 2007و  2000خالل الفترة ما بين  االقتصادالكبير الذي عرفه  االقتصادياألمريكية نتيجة الرواج 

والذي لعبت فيه السياسة النقدية التوسعية والمتراخية، والتي صممت لمواجهة فقاعة األنترنت و أحداث 
2001أيول 

ومع توسع اإلقراض العقاري بجانب اإلقراض لشراء األثاث والسيارات وغيرها، لجأت ،  )2(
البنوك إلى إصدار سندات في مقابل قروضها العقارية، وبيع هذه السندات إلى مستثمرين عالميين مقابل 

ار أو تحولت فوائد، وقام هؤالء المستثمرون ببيع هذه السندات مرة أخرى أو رهنها لدى صناديق استثم
  : ، غير أن عقد القرض كان يتضمن شروطا مجحفة أهمها)3(لشراء المزيد من السندات العقارية

 .أن أسعر فائدة القرض العقاري ترتفع بصفة تلقائية كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة )1

 3نحو إذا تأخر المقترض عن دفع أي قسط من القرض يحل أجله فإن أسعار الفائدة تتضاعف ب )2
 .مرات

أن المدفوعات الشهرية خالل السنوات الثالث األولى تذهب كلها لسداد فوائد القرض، وهذا يعني  )3
 .المدفوعات لم تكن تذهب إلى ملكية أي جزء من العقار إال بعد مرور ثالث سنوات

ت أدوات وال المؤسسات المالية التي اعتادت على تقديم هذه القروض التوقف عند ذلك الحد بل استحدث
مالية جديدة بصفة عامة وفي مجال التمويل العقاري بصفة خاصة والذي انتشر بالتسنيد أو التوريق 

، أو لشراء )4(بصورة كبيرة وذلك من خالل تحويل القروض السكنية إلى سندات مدعومة بتلك القروض
ون لضمان العقار المزيد من السندات أي أنهم استخدموا ديون كضمان الحصول على المزيد من الدي

المثقل بالقرض، وقد ابتكرت البنوك العاملة في مجال الرهن في الواليات المتحدة طرقا جديدة لتقوية 

                                                
 .43: ابراهيم عبد العزيز النجار، مرجع سابق، ص : )1(

، مجلة جسر التنمية، منظمة عربية المستقلة، المعهد العربي للتخطيط العربية والناميةتبعات األزمة اإلقتصادية على الدول بلقاسم العباس، : )2(
  . 3: ، السنة العاشرة، ص2011نيسان، / ، ابريل102بالكويت، عدد 

حمد حسن للطباعة ، أبناء وهبة م)األسباب، التداعيات، سبل المواجهة( األزمات المالية واإلقتصادية العالمية صالح الدين حسن السيسي، :  )3(
  16: والنشر، القاهرة، ص

للنشر  ، دار جايس الزماناألزمة اإلقتصادية العالمية وتداعياتها على الشرق األوسطمصطفى العمواسي، أحمد عبد الفتاح زهدي و آخرون، : )4(
  .16: ، ص2009، عمان، والتوزيع
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ضمان هذه السندات، بتوجيه حامل السند إلى التأمين عليه لدى احدى شركات التأمين مقابل دفع رسوم 
لبنك هذا ما شجع يمة السند إذا أفلس اتأمين شهرية وفي نظر ذلك كانت شركة التأمين تضمن له سداد ق

قتناء المزيد من السندات وعندما يتوقف المدينون عن سداد األقساط بسب الشروط المستثمرين على إ
 االستثماريةالمجحفة التي يتضمنها عقود الرهن العقاري كانت السندات تفقد قيمتها وكانت البنوك 

  .)1(وصناديق االستثمار المختلفة تتعرض لإلفالس

فالس أو إنهيار مؤسسة مالية بسبب وضعها السيئ فإن الذعر احية أخرى في القطاع المالي عند إومن ن
يصيب المودعين في المؤسسات المالية األخرى التي يكون الوضع المالي لمعظمها جيدا ومن ثم يلجئون 

تلك المؤسسات المالية  نهيارالودائع بصورة مفاجئة يؤدي إلى إ إلى سحب ودائعهم، وبالتالي فإن سحب
حتى لو كان وضعها جيدا وسليما، وهذا األمر يطلق عليه أثر الدومينو بحيث لو انهارت ورقة واحدة من 

  )2(أوراق لعبة الدومينو انهارت باقي األوراق

  أسباب األزمة المالية العالمية_ 3

مع  االئتمانيةيتم تتبع األزمة المالية العالمية مثلما حدث في أزمات كثيرة من تخفيض في المعايير  عندما
  )3(تأخر السداد في سوق القروض العقارية في الواليات المتحدة األمريكية

  تفاعل الفقاعات الثالث  1_ 3

 االقتصاديؤدي إلى التأثير على تتفاعل ثالث فقاعات يحكمن االقتصاد العالمي وكل منهم يرتبط باآلخر و 
  العالمي 

  فقاعة الربا_ أ

ارتبطت بوادر األزمة المالية العالمية بصورة أساسية بالربا أو سعر الفائدة، حيث عمدت البنوك 
الفيدرالي األمريكي  االحتياطيوالمؤسسات المالية وفي مقدمتها بنوك اإلستثمار التي ال تخضع لرقابة بنك 

بتملك العقارات بدال من تأجيرها وفي ظل سيادة الجشع ونزوة الربحية ورغبة  كييناألمريعلى غرار 
أعضاء مجلس اإلدارة في الحصول على مكافآت سخية من جراء الربحية قصيرة األجل ونقل المخاطر 
إلى مؤسسات شراء الديون والتأمين تغاضت تلك المؤسسات عن السجل اإلئتماني للعميل و مدى قدرته 

، وفي ظل منح القروض العقارية بسعر )suprime(سداد، وبذلك انتشرت الرهون األقل جودة على ال

                                                
 .52: ابراهيم عبد العزيز النجار، مرجع سابق، ص:  )1(

  . 17_16: مصطفى العوامسي، أحمد عبد الفتاح زهدي و آخرون، مرجع سابق، ص ص : )2(

  .9: ، ص2008، يونيه 02، العدد 45، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، المجلد أزمة ثقة و أكثر من ذلكلوراكودرس،  : )3(
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فائدة معوم أي متغير، ومع اإلرتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنك اإلحتياطي الفيدرالي األمريكي 
ائها من حيث فقد انعكس هذا اإلرتفاع على تلك القروض، حيث أدى إلى زيادة في أعب) 2004( منذ عام 

  .)1(خدمتها وسداد أقساطها

  فقاعة بيع الديون_ ب

لم تقتصر المؤسسات المالية األمريكية في اإلقراض من خالل الديون العقارية، بل عمدت إلى توليد 
موجات متتالية من األصول المالية بناءا على أصل واحد عن طريق المشتقات المالية التي استخدمتها 

للديون العقارية  ∗للتمويل، وبالتالي التوسع في اإلقراض من خالل فقاعة التوريق لتوليد مصادر جديدة
والمشتقات، وبذلك يعمل التوريق على اصدار موجة ثانية من األصول المالية  االقتراضوالذي يجمع بين 

ن بضمان الرهون العقارية، فالبنك أو المؤسسة المالية تقدم محفظتها من الرهونات العقارية كضما
صدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية، لالقتراض الجديد من السوق عن طريق إ

وهكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق في اإلقتراض من البنك أو المؤسسة المقرضة، والكن البنك أو 
قات المالية موجات المؤسسة المقرضة تعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر، وهكذا تولد المشت

  )2(متتابعة من القروض

  فقاعة المقامرة_ ج

فقد جاءت من خالل تأمين حاملي السندات العقارية على أصل تلك السندات وعوائدها لدى شركات 
التأمين، وفي حالة فشل المقترضين في الوفاء بما عليه من التزامات تقوم مؤسسة التأمين بسداد مستحقات 

بيع العقار فيما بعد، وتحصل شركة التأمين على مستحقاتها، وقد انعكس تعثر عمالء حامل السند ثم يتم 
الديون العقارية وكذلك رداءة سندات تلك الديون وانخفاض القيمة السوقية ألصولها العقارية بصورة 
ما مباشرة على شركات التأمين من خالل مطالبة حاملي تلك السندات شركات التأمين بتغطية خسائرهم، ك

ظهرت المقامرة جلية في هذه األزمة من خالل المقامرات بإسم المضاربات من خالل البيع على 
  .)3(المكشوف والمشتقات المالية

                                                
: ، ص ص2009، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع و الترجمة، القاهرة، "إسالميةرؤية " األزمة المالية العالمية أشرف محمد دوابة،  : )1(

31،32.  

راق تجميع حزمة من القروض أو الديون المتشابهة ذات تدفقات النقدية المستمرة في المستقبل والمضمونة بأصول معينة من أجل بيعها واصدار أو ∗
 .مالية جديدة مضمونة بتلك األصول

األزمة اإلقتصادية العالمية الراهنة على اقتصاديات دول المينا و أسبابها في ضوء طروحات مفكري اإلقتصاد رقي تيجاني، تداعيات بال : )2(

ات عباس، سطيف، حأكتوبر، جامعة فر 20/21الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالية واإلقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، أيام ، اإلسالمي
  9: ، ص،2009

 
 .36: أشرف محمد دوابة، مرجع سابق، ص : )3(
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  دور وكاالت التصنيف اإلئتماني في تصنيف السندات العقارية 2_3

نظرا ) A A A(بمنح سندات الرهن العقاري تصنيف مرتفع األمان  االئتمانيالتصنيف أقدمت مؤسسات 
  LEHMAN"ألن القروض العقارية عالية المخاطر قد اشتريت من قبل بنوك كبيرة ومعروفة مثل 

BROTHERES " و"STEARNS BEAR "من مسؤولية  ءالذلك تحملت وكاالت التصنيف اإلئتماني جز
قد تتعرض األزمة المالية العالمية، ألن ذلك التصنيف غير دقيق جعل البنوك تتجاهل حجم المخاطر التي 

  .)1(لها أو على األقل غير مدركة لها

  غياب الشفافية وضعف الحوكمة والفساد المالي واإلداري 3_3

في الوقت الذي سمح فيه السوق الرأسمالي لتلك الشركات والمؤسسات بالنمو السريع والتوسع بصورة لم 
فاعلية في الرقابة والتأكد من تطبيق يسبق لها مثيل فإن الضوابط المركزية والقيود الفيدرالية لم تكن ذات 

  .)2(قواعد الحوكمة والشفافية

  عمليات الخداع والتضليل  4_ 3

طالق العنان للمال وحده للتفكير والتخطيط والعمل ال االقتصادية وإظمة ننذار األالفساد والتضليل هو إ
حتيال على المستثمرين ، وصور الخداع والتضليل من إ)3(يعني سوى المزيد من الفوضى واألنانية

ى العالميين وحجب الحقيقة عنهم، وهذا في ظل التطور التكنولوجي الذي أتاح مجاال للتزوير، مما حد
بمكتب التحقيقات الفيدرالي أن يفتح تحقيق مع أكثر من عشرين مؤسسة مالية للتحقيق في دعاوى الخداع 

  )4(والتظليل

  تحاد األوروبيتدرج التكتل اإلقتصادي لإل: المبحث الثاني

القائمة حاليا والذي بلغ في تكامله اإلقليمي مرحلة  االقتصاديةتحاد األوروبي من أكبر التكتالت يعتبر اإل
ة فهو نتاج عملية اندماج وتكامل بين دول تختلف شعوبها عن بعضها البعض في اللغة والثقافة ممتقد

  .)5(ولم تصل إلى نهايتها والتاريخ والقومية وما زالت في أوج نشاطها وتفاعالتها

                                                
 .11: ساعد مرابط، مرجع سابق، ص : )1(

الملتقى العلمي الدولي حول األزمة ، األزمة المالية العالمية وتداعياتها على بعض مؤشرات اإلقتصاد الجزائريعماري عمار، فالي نبيلة،  : )2(
 .6: ، ص،2009ات عباس، سطيف، حأكتوبر، جامعة فر 20/21العالمية، أيام المالية واإلقتصادية الدولية والحوكمة 

 .58: ، ص2008، دار النهضة، دمشق، ضوابط االقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات المالية العالميةسامر مظهر قنطقجي، : )3(

الملتقى العلمي  ،ها في التقليل من آثار األزمة المالية العالميةالبعد السلوكي واألخالقي لحوكمة الشركات ودوربريش عبد القادر، حمو محمد،  : )4(
  .10: ص،2009ات عباس، سطيف، حأكتوبر، جامعة فر 20/21الدولي حول األزمة المالية واإلقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، أيام 

 .170: ، ص2010والتوزيع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر دراسات في التجارة الدوليةيوسف مسعداوي،  : )5(
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  األوروبي  االقتصاديالتطور التاريخي لنشأة التكتل : المطلب األول

ظهر اإلتحاد األوروبي من جهود ما بعد الحرب العالمية الثانية إلعادة بناء اإلقتصاد األوروبي الذي 
من مراحل التطور  االاكتمو أكثرها  الحاضرمزقته الحرب، ويعتبر أكبر التكتالت اإلقتصادية في الوقت 

والنضج ولإلحاطة أكثر بالموضوع فإنه سوف يتم التطرق إلى أهم الجوانب والمراحل التي كانت في 
  .مشوار بناء اإلتحاد األوروبي

  مفهوم التكتل اإلقتصادي األوروبي : الفرع األول

وحا ونجاحا، الذي تعتبر وبدون أدنى شك تجربة الدول األوروبية أكثر تجارب التكامل اإلقتصادي طم
متكاملة، ومن حيث اإلستمرار في  من حيث البنى والهياكل كتماالإدولة، ويعتبر أكثر  28يجمع حوالي 

ستكمال المسيرة التكاملية، فال يكاد يمر حدث على المستوى األوروبي إال ويؤكد أن المسيرة األوروبية إ
ن حسب ما تمليه اآلخية مريرة، وتجتمع كانت وال تزال مسيرة عدة دول خلفت وراءها نزاعات تاري

مصالحها المادية المتفاوتة ويتحول اإلتحاد األوروبي بهذا المنظور إلى مجموعة دولية إقليمية بزعامة 
مهيمنة تتباين بصددها التنبؤات، ومن حيث اإلمكانيات فإن هذا التكتل يهيمن تجاريا على أكثر من ثلث 

مليار دوالر، وهو  150جارة خارجية يصل في المتوسط إلى حوالي التجارة العالمية، إذ يحقق حجم ت
آالف مليار دوالر وهو  7، كما يصل الدخل القومي بهذا التكتل إلى ما يزيد على  ∗النافتا بذلك يفوق تجمع
 380قتصادي داخلي حيث بلغ عدد سكانه أكثر من في العالم، كما يعتبر أضخم سوق إ أكبر دخل قومي
  .)1(بمتوسط دخل فردي مرتفع نسبيامليون نسمة و

  مراحل نشأة التكامل اإلقتصادي األوروبي : الفرع الثاني

وروبا التي تضررت من الحرب مشروع مرشال يات المتحدة األمريكية في إطار إعادة إعمار أقدمت الوال
حقيقية لتشكيل وع مارشال األمريكي بمثابة نقطة إنطالق بما فيها اإلتحاد السوفياتي، لذا فيعتبر مشر

 5اإلتحاد األوروبي وتكتله من خالل الخطاب الشهير لوزير الخارجية األمريكي الجنرال مارشال بتاريخ 
بالده لتقديم معونة ضخمة لمساعدة الدول األوروبية على التغلب على  بإستعداد، وذلك 1948جوان 

طار مؤسسي مناسب لكي تتمكن من إ رط أن تتوحد الدول األوروبية فيشتوالكنه إ االقتصاديةمشكالتها 
مليار دوالر خالل فترة  13فقد قدمت الواليات المتحدة األمريكية ما قيمته ( من هذه المعونة  اإلستفادة

  .)2(وهو يعتبر مبلغ ضخم 1953إلى  1948

                                                
 1994يناير  1ودخلت حيز التنفيذ في  .والمكسيك وكندا الواليات المتحدةهي معاهدة إلنشاء منطقة تجارية حرة ما بين  ∗

  2013 /19/01، يوم  20:03على الساعة  google.mousika.org/t672_topic: الرابط اإللكتروني )1(

  .124 ،123: ص ، ص2004، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، االتحاد األوروبي والدروس المستفادة عربياحسن نافعة،  : )2(
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  مرحلة انشاء منظمة التعاون اإلقتصادي : أوال

نظمة التعاون اإلقتصادي األوروبي التي تأسست لقد وضعت خطة توحيد أوربا على مراحل بدأت بإنشاء م
بالمساعدات المالية التي منحتها الواليات المتحدة ألوربا بمقتضى  لإلنتفاعلوضع قواعد  1948عام 

من القيود الكمية التي كانت تخضع لها الواردات  %90مشروع مارشال، وقد أدت هذه المنظمة إلى إلغاء 
  )1(ح في تخفيض الرسوم الجمركية التي ظلت مرتفعة بدرجات متفاوتةغير أنها لم تنج )نظام الحصص( 

  مرحلة انشاء الجماعة األوروبية للفحم والصلب: ثانيا

حجر األساس الذي قامت عليه الجماعة األوروبية فكان ميالد   ∗وضع روبرت شومان 1950ماي  9في
كان وراءها جان مونيه رئيس قسم  الجماعة األوروبية للفحم والصلب، والواقع أن فكرة هذا المشروع

التخطيط اإلقتصادي في الحكومة الفرنسية ، فقد أدرك جان مونيه بعد عمله لمدة خمس سنوات في مجال 
ار طرفع مستوى المعيشة من دون تجاوز إقتصادي وي أن فرنسا لن تستطيع تحقيق نمو إالتخطيط الفرنس

نشاء الجماعة ى أكبر، ومن ثم كانت الفكرة هي إوقتصادي على مستالدولة القومية وتحقيق تعاون إ
ختير الفحم والصلب إلى القطاعات أخرى بعد ذلك، وقد أنطالق روبية للفحم والصلب التي يمكن اإلاألو

ت الحرب، ومن ثم فإن وضعهما تحت إشراف مشترك على أساس أنهما مادتان أساسيتان في صناعة أدوا
ل لمحاربة دولة أخرى، وذلك عن طريق إدخال كل من ألمانيا حدى الدوسيحول دون إستخدامهما من إ

وفرنسا في عضوية هذه الجماعة لتطوير آلية التعاون السلمي ولكن ترك باب العضوية مفتوحا للدول 
لتأسيس الجماعة األوروبية للحديد والصلب تحت  ∗الست الدولتم توقيع  1951، وفي أفريل )2(األخرى

سيطرة سلطة عليا فوق القومية تشمل سلطتها تحديد الحصص اإلنتاجية لكل البلدان األعضاء، وتمويل 
  .)3(مشاريع إعادة تدريب العمال ووضع بعض القواعد لمنع المنافسة غير العادلة

  

  

                                                
228: ، ص2009، دار المحمدية العامة، الجزائر، مدخل لعلم اإلقتصادسكينة بن حمو ،  : )1(

.
 

في لوكسمبورغ، كان سياسي ألماني فرنسي، شغل منصب رئيس الوزراء في فرنسا، كما يعتبر  1886يونيو  29وزير خارجية فرنسي ولد في  ∗
 . ، و أصبح فيما بعد رئيسا للبرلمان األوروبي)خطة شومان( أيضا ممهد الطريق إلنشاء الجماعة األوروبية للفحم والصلب 

 
، ص 2009، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، اإلتحاد األوروبي ودوره في النظام العالمي الجديد صدام مرير الجميلي، : )2(

 .39،40: ص

 .ألمانيا، بريطانيا، بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورغ، هولندا:الدول الموقعة لتأسيس الجماعة األوروبية للحديد والصلب هي ∗

سسة شباب الجامعة، بدون ذكر بلد النشر، ؤ، متجاهات الحديثة في السياسات التجاريةاإلمحمد، محمد البنا،  سهير محمد السيد حسن : )3(
 .270: ، ص2004/2005
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  مجموعة الدفاع األوروبي : ثالثا

ندالع الحرب الكورية بدأت الواليات المتحدة في العالقات بين الشرق والغرب، وإمع تزايد التوتر 
نشاء جيش ألماني للمساهمة في الدفاع عن للقبول بفكرة إ األمريكية في الضغط على الدول األوروبية

الجيش األلماني مع بعض القوات من الدول من المعسكر الغربي، وكان اإلقتراح يقوم على ضم كل 
  .)1(وبية األخرى في إطار أوروبي فوق القومياألور

  معاهدة روما والطريق إلى إقامة الجماعة اإلقتصادية األوروبية : رابعا

قامة الكيان اإلقتصادي األوروبي ع عليها ، اإلنطالقة الكبرى نحو إتمثل معاهدة روما التي تم التوقي
  : ين رئيسيين هماالكبير، ولقد تشكل هذا الكيان  في بداية األمر من تنظيم

  الجماعة األوروبية للطاقة الذرية _ 1

تم  1957مارس  25ب وبالتحديد في بعد مرور ست سنوات على إنشاء السوق األوروبية للفحم والصل
لألبحاث المشتركة والتعاون واإلدارة في مجال ) اليوراتوم( نشاء الجماعة األوروبية للطاقة النووية إ

  .)2(السلمي لها واالستخدامالطاقة النووية 

  الجماعة اإلقتصادية األوروبية _ 2

من جانب  ∗البينولكسلقد تم اإلتفاق بين كل من ألمانيا الغربية وفرنسا و إيطاليا من جانب وبين دول اتحاد 
فاقية إرتبطت هذه الدول الست آخر على مشروع إتفاقية الجماعة اإلقتصادية األوروبية، وبتوقيع هذه اإلت

تركة ، وسميت السوق األوروبية المش)3(قامة سوق أوروبية مشتركة لتحقيق الوحدة اإلقتصادية الكاملةفي إ
يجاد منطقة للتجارة الحرة داخل الدول األعضاء، بإلغاء الرسوم الجمركية بسب الهدف من انشائها، وهو إ

  .)4(تدريجيا على الصادرات والواردات وعلى حصص اإلنتاج الصناعي

  

  

                                                
 41: صدام مرير الجميلي، مرجع سابق، ص : )1(

 58: ، ص2001، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، العولمة واإلقليميةأسامة المجدوب،  : )2(

 بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ: البنولكس دول  ∗

، دار الكتاب الحديث، )مشكالت اقتصادية معاصرة_ التكاثر البشري والرفاهية( الجات، الخصخصة، الكيانات اإلقتصادية الكبرى حسين عمر، : )3(
 .38: ، ص1997

 160: ، بيروت، ص2009ني، ، دار المنهل اللبناالنظام العالمي الجديد والمتغيرات الدوليةحسين، خليل  : )4(
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  : )1(المتعلقة بتأسيس الجماعة اإلقتصادية األوروبية كالتالي 1957كانت أهم بنود معاهدة روما عام  وقد

 .إلغاء الرسوم الجمركية ونظام الحصص بين الدول األعظاء •

نتقال السلع والخدمات واألشخاص ورؤوس األموال بين الدول إزالة العوائق التي تحول دون إ •
 .األعضاء

جمركية التي تتعامل بها الدول األعضاء مع العالم الخارجي ووضع سياسة فة اليتوحيد التعر •
 .موحدة في مجال التجارة الخارجية

 .وضع سياسة موحدة في مجال الزراعة والنقل •

 .تطبيق إجراءات تسمح بالتنسيق بين السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية للدول األعضاء •

ركة تدريجيا وعلى ثالث مراحل تستغرق كل مرحلة نشاء السوق األوروبية المشتاإلتفاق على إ •
وفي  1970، وتنتهي المرحلة الثالثة في عام 1958أربع سنوات وتبدأ المرحلة األولى في عام 

فإنه يمكن التمديد لثالث سنوات أخرى بحيث تنتهي  1970نشاء السوق عام حالة عدم إكتمال إ
 .1973في عام 

توم تصادية األوروبية مع جماعة الفحم والفوالذ األوروبية و إيوراتم دمج الجماعة اإلق 1967وفي عام 
  .سم الجماعة األوروبيةفي منظمة أوروبية واحدة تحت إ

  إلستكمال السوق المشتركة  1985وثيقة الكتاب األبيض لسنة : خامسا

 تحاد إقتصادي تعثر بشكل سيئ خالل السبعينات والنصف األول مناإلتجاه إلى سوق مشتركة وإ
تباع قتصادي مصحوبا ببطالة مرتفعة، وإالثمانينات حيث جعلت أزمتين البيتروليتن وتباطؤ في النمو اإل

سياسات حالت دون حدوث أي تقدم أكثر نحو التكامل، و أصبح واضحا أن الجماعة سيصيبها الجمود وقد 
الدول األعضاء، الحروب  نتقال عوامل اإلنتاج بينالحواجز المتبقية على التجارة وإ لم تلغى تنهار ما

التجارية بين الدول األعضاء في المجموعة من ناحية وبين المجموعة األوروبية وكل من الواليات 
  .)2(كيةالمتحدة األمريكية واليابان من ناحية أخرى، والتي أسفرت عن المزيد من القيود غير الجمر

  

                                                
 .403،404: ، ص ص2006، دار جرير للنشر والتوزيع، تحليل اإلقتصاد الدوليهوشيار معروف،  : )1(

 223،224: ، ص ص2003، الدار الجامعية، اإلسكندرية، "التجارة الدولية والتمويل" اإلقتصاد الدولي كامل البكري،  : )2(
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قتصادي بإصدار ق إتحاد إاإلتجاه نحو تحقيجهدا دراميا إلستئناف  1985بذلت المفوضية األوروبية في 
قتراح، إلزالة الحواجز القائمة إ 300وقد ذكر الكتاب األبيض ) ليةإكمال السوق الداخ( كتاب أبيض عنون 

الذي عدل معاهدة روما، ووقع بواسطة  1986أمام تنفيذ السوق الموحدة، القانون األوروبي الموحد في 
جاز توجيهات الكتاب األبيض، ولقد ألزم القانون الموحد الجماعة جميع األعضاء ليمهد الطريق إلن

، لقد عرفت السوق الوحدة بأنها منطقة بدون 1992 عام األوروبية بأن تنشئ سوق واحدة بحلول آخر
  .)1(حدود داخلية التي تضمن التحرك الحر للسلع، الخدمات، األشخاص، رأس المال وذلك بإزالة الحدود

  :)2(ويتكون من العناصر الرئيسية التالية 1992وع السوق الموحدة عام وقد تم اصدار مشر

بمعرفة اللجنة األوروبية  1985 في جوان) وثيقة الكتاب األبيض( ضع خطة عمل و .1
نا وتشريعا أوروبيا يتطلب قانو) 297( ويتضمن هذا الكتاب  1985قرارها في سبتمبر وإ

 .ية المشتركةصدارها إلكتمال مراحل السوق األوروباألمر إ

التي نصت على ) 1986الموحدة عام الوثيقة األوروبية ( تفاقية روما بمقتضى تعديل إ .2
جراءات العمل من أجل السوق الداخلية بطريقة تدريجية خالل فترة زمنية تنتهي في إ

31/12/1992. 

عدم فرض قيود جمركية وغير جمركية جديدة في مواجهة الدول غير األعضاء، بحيث  .3
 . تشتمل الخطة التفصيلية على إزالة مجموعة العقابات الفعلية

ستبدال النظم القانونية القومية اإلثني عشر المنظمة لإلدارة في مجاالت المصارف والتأمين، إ .4
بنظام قانوني موحد تم المساءلة عنه أمام المواصالت، المواصفات والمقاييس، الهجرة 

 .محكمة العدل األوروبية

التي تفصل بين سكان والخدمات والسلع ورؤوس األموال  12تحويل الحدود الدولية الـ  .5
 .دولة في المجموعة 12بحدود دولية موحدة لـ 

 التوصل إلى موقف موحد حول السياسة الزراعية المشتركة التي تتعرض لضغوط أمريكية .6
حادة من ناحية وكذلك موقف موحد بالنسبة لقضايا تحرير التجارة الدولية في الخدمات طبقا 

 .لشروط الدولة األكثر رعاية من ناحية أخرى

                                                
 .224: نفس المرجع، ص : )1(

، عالم الكتب ، السوق العربية المشتركة الواقع والطموح)اليورو( األوروبي والعملة األوروبية الموحدة صالح الدين حسن السيسي، اإلتحاد :  )2(
 .25: ،ص2003نشر، توزيع، طباعة، القاهرة، 
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حدى مراحل التكامل ف مشروع أوروبا الموحدة على أنه إوعلى ضوء المرتكزات السابقة يمكن توصي
نما ذلك الجهد الجماعي البارز لهدف في حد ذاته، وإشروع ليس في ااإلقتصادي، وأن الجديد في هذا الم

  .والمنهج الجديد الذي تطرحه بنود المشروع ووثائقه الرئيسية

  الهيكل التنظيمي لإلتحاد األوروبي : الفرع الثالث

من أجل تسهيل بلوغ األهداف العامة والرئيسية والحصول على تماسك سياسي أكبر قام اإلتحاد األوروبي 
  .سات تتخطى صالحياتها خارج الحدود القومية للدولة العضوبإنشاء مؤس

   مجلس الوزراء: أوال

وهو يمثل الوحدة اإلدارية التي تقوم بإتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاكل المتواجدة على نطاق اإلتحاد 
المفوضية ولكن األوروبي ككل، وال يستطيع مجلس الوزراء القيام بهذا الدور إال بناءا على اقتراح من 

يتطلب موافقة األغلبية في المجلس، أما فيما يتعلق بالتصويت فيكون لكل دولة عضو عدد من األصوات 
يتناسب مع أهمية الدولة، فمثال عدد األصوات الممنوحة لكل من ألمانيا، ايطاليا و فرنسا أربعة أصوات 

لوكسمبورغ فلها صوت واحد ، و من خالل  للدولة الواحدة ، و صوتان لكل دولة من بلجيكا و هولندا أما
طور اإلتحاد األوروبي و ذلك من خالل كومات القومية أن تؤثر و تراقب تمجلس الوزراء تستطيع الح

  .)1(الموافقة على أو تعديل أو رفض مقترحات المفوضية األوروبية

  ) المفوضية العامة( ية المشتركة اللجنة األوروب :ثانيا

المجلس الوزاري كما تتمتع بسلطة التي تصدر عن  واالتفاقياتعلى تطبيق القوانين و مهمتها اإلشراف 
تخاذ القرارت الخاصة بها تنفيذا للمعاهدة، وتحدد سياسة المجموعة، وتشكل الذراع التنفيذية لها، فهي إ

لقاء نفسها قتراحات بمشروعات القوانين سواء من ت، ولها حق تقديم إالجهاز التنفيذي للجماعت األوروبية
  .)2(أو بموجب تكليف من المجلس األوروبي

  البرلمان األوروبي : ثالثا

نائبا أوروبيا ينتخبون لمدة خمس سنوات عن  567مقره الدائم في ستراسبوغ في فرنسا، وهو يتألف من 
ري ستشاالمجلس مشروع الموازنة وله دور إ العام، ويتبنى البرلمان األوروبي إلى جانب االقتراعطريق 

                                                
 .405: هوشيار معروف، مرجع سابق، ص : )1(

 .22: صالح الدين حسن السيسي، مرجع سابق، ص : )2(
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أساسي  حول مشاريع النصوص المتعلقة بالجماعة، إذ أصبح يتمتع بموجب معاهدة ماستريخت بسلطة 
  .)1(تقريرية إلى جانب مجلس الوزراء

  محكمة العدل : رابعا

لها السلطة الوحيدة بأن تقرر مدى دستورية التصرفات التي تقوم بها المفوضية األوروبية ومجلس 
هي ملزمة لكافة األطراف سواء ا قوة القانون على مدى اإلتحاد األوروبي، والوزراء، قررات المحكمة له

  .)2(ا أفرادا، منشآت أعمال، حكومات قومية، أو مؤسسات الجماعة األخرىكانو

          المجلس األوروبي: خامسا

فة على مستوى صدار التشريعات المختلفي إويجتمع على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وله حق 
ويلتزم ) اللجنة التنفيذية( ستنادا إلى المقترحات التي تتقدم بها المفوضية األوروبية الجماعة األوروبية إ

تماعي دون أن يلتزم المجلس األوروبي بأخذ رأي كل من البرلمان األوروبي، والمجلس اإلقتصادي واإلج
األوروبية نهجا جديدا مفاده تعين  ستصدار التشريعات األوروبية، ولقد أقرت قمة كوبنهاجنبرأيهما عند إ

رئيس للمفوضية األوروبية يختاره البرلمان األوروبي، ورئيس آخر للمجلس األوروبي يختاره رؤساء 
  .)3(الدول والحكومات األعضاء في اإلتحاد األوربي ليتعامل بالتالي مع العالم الخارجي

  ) دائرة أو جهاز المحاسبات( مجلس المدققين : سادسا

ويناط به  واحد عن كل دولة ويختص بعملية المراقبة المالية لهيئات المجموعة األوروبية، عضو ويضم
  .)4(يرادات المجموعة األوروبيةية مصروفات وإلمسؤو

  اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية: سابعا

ول عضوا ممثال للنقابات وأصحاب العمل وغيرهم من جماعات المصالح واإلتحادات في الد 156ويضم 
  .)5(األعضاء وهي ذات صفة استشارية في عملية صنع القرار على مستوى المجموعة األوروبية

  

                                                
  .178: ، ص1998، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، العالقات اإلقتصادية الدوليةمحمد عيسى عبد اهللا، موسى ابراهيم،  : )1(

  .174: ، ص2001، الدار الجامعية طبع، نشر وتوزيع، اإلسكندرية، "التجارة الخارجية والتمويل" اإلقتصاد الدوليكامل البكري،  : )2(

، الكتاب الثاني، الدار "التكتالت اإلقتصادية بين التنظير والتطبيق"اإلتجاهات الحديثة في اإلقتصاد الدولي والتجارة الدولية سامي عفيفي حاتم، : )3(
  .159: ، القاهرة، ص2005المصرية اللبنانية، 

 .22: صالح الدين حسن السيسي، مرجع سابق، ص : )4(

 .273: د محمد البنا، مرجع سابق، صسهير محمد السيد حسن، محم : )5(
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  بنك اإلستثمار األوروبي : ثامنا

بموجب معاهدة روما كمؤسسة تمويلية للجماعة، له استقاللية مالية ويعمل  1958نشأ بنك اإلستثمار في أ
سواق رأس المال أو في في عمليات اإلقتراض من أعاون مع المصارف سواء وفق األسس المصرفية بالت

تقديم التمويل طويل األجل للمشروعات الرأسمالية، غير أنه ال يهدف إلى الربح بل يسعى إلى اإلسهام في 
عملية التكامل األوروبي بإعتباره جهاز من أجهزة الجماعات األوروبية، ويقوم بمنح قروض طويلة األجل 

  .اإلقتصادية، الفنية، البيئة، المالية: مويل مشروعات في أربعة مجاالت هيوتقديم كفاالت لتسهيل ت

  : )1(وتشمل أهداف البنك داخل الجماعة ما يلي

 .تنمية المناطق األقل تقدما بالتنسيق مع معونات المفوضية •

 :تحديث وتطوير منشآت قائمة أو إقامة منشآت جديدة يتطلبها دعم السوق المشتركة ويتضمن هذا •

 .ين البيئة األساسية األوروبية للنقل واإلتصاالتتحس .1

 .تعزيز تنافسية قطاع الصناعة .2

 .توسطةدعم أنشطة المنشآت الصغيرة والم .3

كما يقوم بتمويل المشروعات في أقاليم خارج اإلتحاد األوروبي لمساندة سياسات دعم التي تتبناها الجماعة 
  .للتعاون والتنمية

  المركزي األوروبي  المصرف: تاسعا

ندماج األوروبي ، بعد أن دخلت عملية التكامل واإلتأسس في مرحلة متأخرة من تطوير الجماعة األوروبية
صدار عملة موحدة وهي اليورو، والهدف األساسي لهذا بقرار توحيد العمالت األوروبية وإمرحلة حاسمة 

قرار العملة األوروبية تسنية هو المحافظة على الدول الوط البنك شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية في
والعمل على ضبط حجم النقود المتداولة، ويشكل البنك المركزي األوروبي مع البنوك المركزية في الدول 
األوروبية التي تبنت اليورو، منظومة موحدة تسمى منظومة البنوك المركزية األوروبية، ويعتبر البنك 

  .)2(قلة تتمتع بالشخصية القانونيةالمركزي األوروبي هيئة مست

  

                                                
، بحوث ودراسات لمنظمة العربية "الدروس المستفادة عربيا للتكامل العربي" تطوير األطر المؤسسية لإلتحاد األوروبي محمد محمود اإلمام،  : )1(

  .231 ،230: ، ص ص1998للتنمية اإلدارية، 

 .230: حسن نافعة، مرجع سابق، ص : )2(
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  التطور التاريخي لنظام النقدي األوروبي : المطلب الثاني

دخلت أوروبا مرحلة من  1971نهيار اتفاقية الصندوق في عام السبعينات بمثابة نقطة تحول بعد إيعد عقد 
دة في البطالة سرعان ر مع زيااألزمة اإلقتصادية التي تمثلت بتصاعد الضغوط التضخمية ونقص اإلستثما

نعكست على أسعار عمالتها وأسعار التحويل فيما بينها التي أصبحت مستقلة بشكل كبير مما خلق ما إ
تحاد ت، وبغية مواجهة هذه العقبة تم إنشاء مشروع يهدف إلى إقامة إمجاالت كبيرة للمضاربة في العمال

  )1(نقدي بين دول المجموعة من أجل تحقيق اإلستقرار النقدي

  نشأة النظام النقدي األوروبي ومراحل تطوره: الفرع األول

أدى تزايد اإلعتماد اإلقتصادي المتبادل بين الدول األعضاء في السوق المشتركة إلى أول محاولة للتكامل 
حاد نقدي قبل نهاية توكانت محاولة طموحة إلقامة إ" 1970ويرنر عام " النقدي في المجموعة وهي خطة 

وظهور  1973إن تعويم الدوالر في ف 1972فريل إقامة نظام سعر صرف للجماعة في أ العقد ورغم
نكماش عقاب أزمة النفط األولى أدى إلى إختالفات هامة في السياسات اإلقتصادية للدول األعضاء في أإ

  .النظام بالتدرج إلى منطقة المارك األلماني

محاولة للتعاون النقدي أكثر نجاحا بكثير، وكان  1979وكانت إقامة النظام النقدي األوروبي في مارس 
يهدف هذا النظام إلى خلق منطقة نقدية مستقرة في أوروبا من خالل تحقيق درجة عالية من اإلستقرار في 
أسعار الصرف النسبية لعمالت الدول المشاركة في هذا النظام وتحقيق درجة من التقارب في السياسات 

  )2(اإلقتصادية للدول األعضاء

  خطة وارنر: أوال

اشتملت الخطة على تقرير به العديد من التوصيات تتعلق بتوحيد السياسات اإلقتصادية والنقدية بين الدول 
نقدي الذي يفترض به الحقا نشاء صندوق األوروبي للتعاون الاء وكذى الضريبية، وألجل ذلك تم إاألعض
 1979وقد ظهرت مالمح هذا النظام بالتحديد في حتياطات المصارف المركزية لبلدان المجموعة إدارة إ

  ∗اإليكو)3(بإتفاق على وحدة نقد أوروبية

  

                                                
  .254: ، األردن، ص1999، للنشر تقي الحسني، التمويل الدولي، دار مجدالويعرفان  : )1(

 .273: سهير محمد السيد، حسن محمد محمد البنا، مرجع سابق، ص : )2(

 .488: ، دار المنهل اللبناني، بدون سنة نشر، ص"قضايا نقدية ومالية" الظواهر النقدية على المستوى الدولي وسام مالك،  : )3(

 يكو هي عبارة عن سلة من األوزان النسبية لعمالت الدول األعضاء ويتحدد بمدى مساهمة العملة في الدخل القومي والتجارة الخارجية، ويتماإل ∗
 %2,25السماح بهامش من التذبذب ارتفاعا وهبوطا في حدود 
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  نظام الثعبان داخل النفق : ثانيا

جاء هذا النظام نتيجة القرار الخطير الذي أعلنته الواليات المتحدة األمريكية بوقف تحويل الدوالر إلى 
العالمي ومنه سارعت دول الجماعة األوروبية واتفقت  ذهب وقد أحدث هذا النظام أزمة في النظام النقدي

بالنسبة  %4,5بالنسبة ألسعار صرف عملتها مقابل بعضها البعض وبهامش  %2,25على اإللتزام بهامش 
وفي الواقع قد أنشأت )1(سم نظام الثعبان داخل النفقر الصرف عمالتها مقابل الدوالر وأطلق عليه إألسعا

وروبية تعويما مشتركا لعمالتها مقابل الدوالر والعمالت األخرى غير األوروبية المجموعة اإلقتصادية األ
وينبغي للبنك المركزي الحفاظ على أسعار الصرف الرسمية التدخل في سوق الصرف األجنبي لشراء 

، والكن مع عدم )2(نكماشيةإعمالت الدول ذات العجز أو أن يفرض على دول العجز سياسة نقدية ومالية 
خروج بريطانيا من نظام  عدل التضخم الكبير هذا ما أدى إلىستقرار في النظام النقدي العالمي وماإل

  .)3(يطالياتعويم عمالتها و تبعتها في ذلك إيرلندا، الدانمارك وإ الثعبان وذلك عن طريق

  تقرير ديلور : ثالثا

نشاء لجنة تم إ 1988ن دول المجموعة وفي جوا أنشأ المجلس األوروبي الذي يضم رؤساء وحكومات
قترحت إلى اإلتحاد اإلقتصادي والنقدي وإتضم محافظي البنوك المركزية للدول األعضاء مهمتها الوصول 

  :)4(اللجنة للوصول إلى هذه الغاية

 .التحويل الشامل للعمالت •

 .تكامل البنوك واألوراق المالية األخرى •

 .المساواة في أسعار صرف عمالت الدول األعضاء •

الذي ) ESCB) european systemكما أشار التقرير إلى ضرورة وجود نظام نقدي للبنوك المركزية 
يصبح من مسؤولياته تشكيل وتنفيذ السياسة النقدية وسياسات سعر الصرف، وتكون مهام البنوك المركزية 

  .)5(الوطنية السهر على تنفيذ هذه السياسات

                                                
" ، ملتقى اليورو واقتصاديات الدول العربية قتصاد الجزائريالنظام النقدي األوروبي والوحدة النقدية اليورو وآثاره على اإلتشام فاروق،  : )1(

  .468: ، جامعة األغواط، الجزائر، ص2005أفريل،  20/ 18فرص وتحديات ، أيام 

   .606: ، ص1987، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، العالقات اإلقتصادية الدوليةجون هدسون، مارك هرندر، :  )2(

 .468: تشام فاروق، مرجع سابق، ص : )3(

250 :، ص2003، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، العالقات اإلقتصادية الدوليةبسام الحجار،  : )4(
   

اديات الدول العربية فرص ، ملتقى اليورو واقتصاألوروبية_ اليورو والعالقات اإلقتصادية العربيةبوشنافة أحمد، روشام بن زيان وآخرون،  : )5(
 .529: ص، جامعة األغواط، الجزائر،2005أفريل،  20/ 18يام وتحديات،  أ
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  م النقدي األوروبي الركائز الرئيسية للنظا: الفرع الثاني

  : يرتكز النظام النقدي األوروبي على دعامتين رئيسيتين هما

  آلية سعر الصرف : أوال

تحديد سعر صرف مركزي لكل عملة من عمالت الدول األعضاء في مواجهة اإليكو، ويقوم بتحديد هذا 
بية، مع وجود هامش السعر المركزي محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية لدول المجموعة األورو

يطاليا التي يسمح لها أن يكون هامش لدول الموقعة على اإلتفاق ماعدا إلجميع ا %2,25للتذبذب قدره 
%6التقلب مرتفعا ب

)1(.  

  آلية اإلئتمان : ثانيا

توصلت دول المجموعة األوروبية إلى ضرورة توفير تسهيالت إئتمانية يكون الغرض األساسي منها هو 
األعضاء على مواجهة التزاماتهم في ظل آلية سعر الصرف الجديد، ويوجد ثالث أنواع من مساعدة الدول 

  )2(التسهيالت

  التسهيالت اإلئتمانية قصيرة األجل _ 1

يوم من نهايةالشهر الذي  54إتاحة كميات غير محدودة وبصورة تلقائية وغير مشروطة يتم تسويتها بعد 
  )3(زية للدول المشتركة في النظاميتم فيه التدخل من جانب البنوك المرك

  التسهيل النقدي قصير األجل _ 2

وهي نظام للتسهيالت المتبادلة بين البنوك المركزية لدول الجماعة األوروبية والتي تمنح بغرض مواجهة 
العجز المؤقت في ميزان المدفوعات والذي ينشأ نتيجة صعوبات كان من المتعذر التنبؤ بها، ومدة التسهيل 

  .)4(ثالث شهور ويمكن أن يمتد إلى تسعة شهور

  

  

  

                                                
)1( Andrew Brociner: L’europe Monétaire, SMS, UEM, Monnaie, Unique, Paris, 1997, p : 10 . 

 .275: سهير محمد السيد حسن، محمد محمد البنا، مرجع سابق، ص : )2(

 .185: عفيفي حاتم، مرجع سابق، صسامي  : )3(

 .87: ، ص1997، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، النقود الدولية وعمليات الصرف األجنبيمدحت الصادق،   :)4(
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  التسهيل المالي المتوسط األجل _ 3

يوفر مساعدات وقروض للدول التي تعاني من صعوبات في ميزان مدفوعاتها والتي تستغرق حلها وقت 
  )1(طويل نسبيا، و مدة القروض الممنوحة من سنتين إلى خمس سنوات

  معاهدة ماسترخت والتدرج إلى الوحدة النقدية األوروبية : الفرع الثالث

حتى تستكمل الدول األعضاء وحدتها أمضت على معاهدة ماستريخت إلنشاء اإلتحاد األوروبي في سنة 
وفيما يلي سوف نتعرض بشئ من التفصيل  1993وبدأ تطبيق هذه المعاهدة منذ األول من نوفمبر  1992

  .راحل تشكل الوحدة النقدية األوروبيةوم تفاقيةلإل

  معاهدة ماستريخت : أوال

عقد في المدينة الهولندية ماسترخت مؤتمر قمة لوضع التعديالت  1992في الرابع من شهر فيفري 
النهائية لمعاهدة روما، وقد ركزت هذه التعديالت على موضوعين هامين وهما البنك المركزي األوروبي، 

  )2(بيةووحدة النقد األورو

وقد كان النظام البديل لفشل نظام الثعبان داخل النفق، كما أسفرت هذه اإلتفاقية على اتفاق رؤساء 
متدت بنود المعاهدة لتعاون بين الشعوب المعنية، حيث إوحكومات األوروبية على تكثيف وتمتين عرى ا

خارجية، وبذلك يكون قد تم في قمة إلى الجوانب اإلقتصادية والمالية واألمنية والدفاعية وإلى السياسة ال
بية اإلقتصادية والنقدية، تفاق بشأن الوحدة األورووروبية  في ماستريخت التوصل إلى إالمجموعة األ

تحاد سياسي أيضا، حيث وضعت هذه اإلتفاقية سيناريو قيام الوحدة النقدية األوروبية، ودخلت هذه وبشأن إ
1993اإلتفاقية حيز التنفيذ في نوفمبر 

)3(.  

  )4(:يلي وتشمل الخطوط العريضة لمعاهدة ماستريخت ما

 .تحديد أسعار الصرف بشكل ال رجعة فيه إلصدار عملة موحدة )1

نشاء جهاز للمتابعة والمراقبة مع اسات الدول اإلقتصادية ضمن خطوط إرشادية وأمتابعة سي )2
 ".حمصندوق التال" صندوق مالي لمساعدة األقطار األفقر ضمن مجموعة تسمى بـ 

                                                
ليورو واقتصاديات الدول لملتقى الدولي حول اا ،)المالمح األساسية واإلشكاليات اإلقتصادية(نظام النقد األوروبي وصاف عتيقة، عاشور سهام،  :)1(

  .136، 2005أفريل  18/20، جامعة عمار ثلجي، األغواط، أيام )فرص وتحديات(العربية

 .213: بسام الحجار، مرجع سابق، ص : )2(

 .213: وصاف عتيقة، عاشور سهام، مرجع سابق، ص : )3(

 .18: صالح الدين حسن السيسي، مرجع سابق، ص : )4(
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لكي تكون أية دولة من دول أهال لإلنضمام إلى الوحدة المالية فإن عليها أن تلتزم بخفض عجز  )3
من  %60 ىمن إجمالي الناتج القومي، وخفض الديون الحكومية إل %3الموازنة الحكومية إلى 

 .قيمة اإلنتاج السنوى للدولة 

سم الجماعة األوروبية إلى ر إاستدعى تغييان معاهدة ماستريخت غيرت كثيرا في البناء األوروبي مما 
، وقد حققت المعاهدة أهدافا اقتصادية وسياسية وأمنية تمحورت حول المجاالت )UE(اإلتحاد األوروبي

  : )1(التالية

 .تحقيق السوق الموحدة والقيام بسياسات مشتركة �

 .القيام بأعمال مشتركة في مجال السياسة الخارجية واألمن المشترك �

 .في مجاالت العدالة والشرطة خدمة لألمن الداخلي التعاون �

 .توحيد السياسات اإلقتصادية بهدف دعم النمو اإلقتصادي مع المحافظة على البيئة �

توسيع نطاق العمالة والحماية اإلجتماعية وهو ما تسعى اإلتفاقية إلى تحقيقه عن طريق المنافسة  �
 .الحرة

  المتمثل في تحقيق الوحدة النقدية األوروبية عبر مراحلويبقى البعد األهم لمعاهدة ماستريخت هو 

    مراحل الوحدة النقدية األوروبية: ثانيا

  .صدار عملة موحدة وهي ثالث مراحلاقية ماستريخت مراحل الوصول إلى إتفوقد حددت إ

   1993ديسمبر  31إلى  1990جويلية  01من : المرحلة األولى

وتركز فيها الدول األعضاء على الوصول إلى درجة عالية من التقارب في السياسات اإلقتصادية والنقدية، 
وأن تتجنب الدول األعضاء حدوث عجز مفرط في موازناتها العامة و أن تتخذ مجموعة من اإلجراءات 

ق على أن تقوم اللجنة تفتمويل عجز الموازنات الحكومية، وإتمنع بموجبها البنوك المركزية نهائيا من 
األوروبية في هذه المرحلة بمتابعة التطور في مؤشري عجز الموازنة والدين الحكومي للدول األعضاء 

1993على أن تنتهي هذه المرحلة في نهاية عام 
)2(.  

  
                                                

فرص  ( مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول اليورو واقتصاديات الدول العربية، اإلتحاد النقدي األوروبي و تأثيره اإلقتصاديمفتاح صالح، : )1(
 .110: ص ،2005أفريل  18/20، جامعة عمار ثلجي، األغواط، أيام )وتحديات

 .11: ، ص2000مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  ،"اآلثار على اقتصاد البلدان العربية والعالم" اليورو مغاوري شلبي علي،  : )2(
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   1998ديسمبر  31إلى  1994جويلية  01من : المرحلة الثانية

والتي تم التحول في أعمالها من مجرد التنسيق بين ، نشاء نظام البنوك المركزية األوروبيةإ .1
السياسات النقدية المستقلة لكل دولة عضو في المجموعة األوروبية إلى خلق صيغة نقدية موحدة 

 .يتم تطبيقها في جميع الدول األعضاء

 .   )1(ة العمل على تقليص هوامش تحرك أسعار الصرف بين العمالت دول المجموعةديموم .2

والتي ستصبح فيما بعد البنك المركزي  Montany instituleالنقد األوروبي  نشاء هيئةإ .3
األوروبي وتهدف هذه المرحلة إلى التنسيق بين عمل البنوك المركزية المختلفة في الدول 

 .)2(األعضاء

  )  2002إلى  1999: ( المرحلة الثالثة

ع قيد التطبيق لسياسة نقدية وتميزت بإنشاء المصرف المركزي األوروبي الذي يتوجب عليه الوض
، وقد لحقت هذه المرحلة بالفعل بإصدار )3(مشتركة بإضافة إلى الوضع قيد التداول لعملة أوروبية موحدة

من خالل تخلي دول أعضاء في اإلتحاد  2001العملة األوروبية الموحدة المتمثلة في اليورو في يناير 
حتفظت المالحظ أن المملكة المتحدة قد إ يورو، غير أناألوروبي عن عمالتهم والعمل من خالل عملة ال

بالتوازي مع  ستمرار قبول بعض تجار اليورو، بإضافة إلى إ)4(لنفسها بعدم اإلنضمام إلى هذه المرحلة
طنية صفتها القانونية وتم تعميم الت الومفقدت الع 1999بتداءا من أول جويلية العمالت الوطنية، وإ

المدفوعات الجارية ليتم فيما بعد سحب نهائي للعمالت الوطنية للدول األعضاء في  ستخدام اليورو لتسديدإ
  )5(∗منطقة اليورو

                                                
 .411: ، ص2007، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االقتصاد الدولي نظريات وسياساتلي عبد الفتاح أبو شرار، ع: )1(

 .170: محمد عيسى عبد اهللا، موسى ابراهيم، مرجع سابق، ص : )2(

 .509: وسام مالك ، مرجع سابق، ص : )3(

 .172: يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص : )4(
∗  
لملتقى الدولي حول اليورو ا ،على اإلقتصاد الجزائري) اليورو(آثار استخدام العملة األوروبية الموحدة سوامس رضوان، بوقلقول الهادي،  )5(

  .377 :ص ،2005أفريل  20 /18، جامعة عمار ثلجي، األغواط، أيام )فرص وتحديات(واقتصاديات الدول العربية



 اإلتحاد األوروبي و أزمة الديون السيادية :األولالفصل 

 

58 

 

  )المفهوم، األسباب، المظاهر(أزمة الديون السيادية : المبحث الثالث

بعد اإلضربات التي تجتاح منطقة اليورو وبجانب اإلقتصاديات الرئيسية حول العالم والتحديات الكبيرة 

ختالالت عملية التعافي اإلقتصادي مسببة إ لتداعيات األزمة المالية العالمية ال تزال تلقي بظاللها على

تهم للوصول إلى رسم اقتصادية ومالية كبيرة حتى اآلن في الوقت الذي يستأنف زعماء المنطقة في مباحثإ

لوقت الذي دفعت خارطة طريق للخروج من أزمة الديون السيادية التي دخلت عامها الرابع حتى األن في ا

أهم معالمها حالة الركود  إلى الركود من جديد وقد تنتهي بكارثة واسعة النطاق من رووفيه بمنطقة الي

رتفاع مستمر لمعدالت البطالة في ظل السياسات التقشفية التي تقوم بها إ لسنوات عديدة بالتوازي مع

األوروبي في وقت ال  تحادمستويات العجز الموضوع من قبل اإلحكومات المنطقة لمقابلة المستهدف من 

  سواق الدين لغالبة في أاق المالية هو السمة استقرار في األسويزال عدم اإل

   اديةياإلطار النظري للديون الس: المطلب األول

  مفهوم أزمة الديون السيادية : الفرع األول

تعرضت دول منطقة الوحدة النقدية واإلقتصادية األوروبية ألعنف أزمة لها على اإلطالق منذ طرح 

ية ويعود نشأة هذه األزمة إلى وجود عالقة العملة األوروبية الموحدة عرفت بأزمة الديون السيادية األوروب

بينية من الديون من دول منطقة اإلتحاد األوروبي أدت إلى حدوث أزمة جديدة أطلق عليها اسم أزمة 

الديون السيادية األوروبية، والتي أدت إلى حالة من الهلع والخوف ليس فقط في األسواق األوروبية بل 

  .)1(انتشرت إلى معظم أسواق العالم

  مفهوم المديونية الخارجية : أوال

الدين أو االستدانة بصفة عامة هي عملية يلجأ إليها الشخص عندما يكون عاجزا عن متطلبات اإلنفاق 

واعتمادا فقط على متطلباته المالية الخاصة وقد يحدث أن تكون هذه العملية اضطراية أو يحدث أن تكون 

وجه الخصوص فليس لها تعريف دقيق لكن هناك تعريف  مؤقتة أو أن تكون مستمرة والمديونية على

انفردت به ثالث هيئات دولية وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون اإلقتصادي 

  :)2(وقد عرفت هذه المنظمات الدين الخارجي على أنه. والتنمية

                                                
  blogs. Mubasher.inf، مقالة متاحة على الرابط 2: ، ص2012، ديسمبر 2013نظرة تحليلية وتوقعات عام " محمد جالل، منطقة اليورو : )1(

  .06:01على الساعة  24/09/2013يوم 

)2( mémoire economique . blogspot. Com/2011/06 blog_ post_9416 . html, le 20/09/2013 à 23 :50.   
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جبارية القيام قصد به إالتعاقدية الجارية والتي ي لتزاماتين في تاريخ معين يعادل مبالغ اإلإجمالي الد

ستعمال األموال، كما مسبقا وليس بالنتائج المحققة عن إببعض التسديدات وتكون مرتبطة بتاريخ محدد 

قترضها اإلقتصاد القومي لمدة تزيد على العام وتكون على أنها تلك المبالغ التي إ: جيةتعرف الديون الخار

  .ضة عن طريق الدفع بعمالت أجنبية أو تصدير السلع والخدمات إليهاقرممستحقة للجهة ال

  مؤشرات المديونية الخارجية : ثانيا

  : )1(لقياس المديونية الخارجية نعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئسية

  الدين العام والناتج المحلي اإلجمالي _ 1

نتاج هذا الناتج من إ قة عضوية حيث أنه يتم تمويلان العالقة بين الدين العام والناتج المحلي اإلجمالي عال

 مصادر دائنة للوحدات المساهمة فيه ومصادر خارجية من وحدات أخرى، وإن القطاعات اإلقتصادية

نتاج هذا الناتج، وما يدفع من فوائد وأعباء لسداد هذه الديون يمثل أحد ومنها القطاع الحكومي يساهم في إ

ذا زادت فإن األمر ، أما إ %60ون هذه النسبة في حدود األمان إذا لم يتجاوز بنود تكاليف اإلنتاج وتك

  .يمثل مشكلة

  مؤشر خدمة الدين إلى الصادرات _ 2

ستدانة ألنه يقيس نسبة الصادرات التي تحول إلى خدمة المديونية وكذلك مدى هشاشة خدمة يعتبر مؤشر إ

  .أهمية الديون القصيرة في خدمة المديونيةغير متوقع في الصادرات، كما يعكس  النخفاضالدين 

  الدين العام وعجز الموازنة _ 3

يستدل بها على مدى قدرة المال العام لمواجهة مشكلة ومخاطر تزايد الديون، ومنه يمكن التعرف على 

مدى قدرة المالية العامة على مواجهة مشكلة الديون في المستقبل أم ال ويتم التعرف على ذلك بعدة 

  :ات من أهمهامؤشر

مدى تناسب معدل النمو في كل من اإلرادات والنفقات العامة وذلك كلما زاد معدل نمو اإليرادات  �

 .عن معدل نمو النفقات

 .مدى تناسب سعر الفائدة على الدين العام مع معدل نمو الدين العام �

 

                                                
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  في العلوم أثر أزمة الديون السيادية على واقع ومستقبل الوحدة النقدية األوروبيةرواق خالد، :  )1(

 . 65: ، ص2012/2013العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة محمد خيضر، بسكرة، االقتصادية تخصص اقتصاد دولي، كلية 
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  حتياطي إلى الديون القصيرة مؤشر اإل_ 4

العمالت األجنبية التي تحت تصرف السلطات النقدية إلى مؤشر معرف على أساس اإلحتياطي من 

  .مخزون الدين قصير األجل

  طار العام للديون السيادية اإل: الفرع الثاني

تحاد األوروبي التي هي الديون السيادية تعد األخطر من نوعها منذ نشوء اإلتواجه منطقة األورو أزمة 

ركائزه لترمي بظاللها إلى بقية الدول التي لها عالقات معها ،  لتعصف هذه األخيرة باإلتحاد وتزعز

  .وبالتالي لدراسة هذه الديون البد من التطرق إلى مفهومها وخصائصها 

  مفهوم الديون السيادية : أوال

  .للوصول إلى تفسير واضح لألزمة البد من فهم الديون السيادية

  تعريف الدين السيادي_ 1

هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة وتتخذ ) Sovereig debt( يزية الدين السيادي باالنجل

أغلب هذه الديون شكل سندات وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين ال ثالث لهما، 

هذه  إما طرح سندات بعملتها المحلية وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين وفي

الحالة يسمى الدين دينا حكوميا، أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة 

  .)1(غير عملتها المحلية والتي غالبا ما تكون بعملية دولية مثل الدوالر أو اليورو

  خصائص الديون السيادية _ 2

  : )2(يلي من أهم خصائص هذا النوع من الديون السيادية ما

الديون السيادية هي ديون آمنة بشكل عام، غيرأن ضخامة حجمها تجعل المخاطر الكامنة  -

أزمة  حدى الدول المدينة إلىق الكبيرة جد وهذا في حالة تعرض إالمصاحبة لها على األسوا

 .سيولة تهدد قدرتها على السداد في المواعيد المجدولة لهذه الديون

                                                
 .19:48على الساعة  27/09/2013، تاريخ االطالع /ar . wikipedia.org/wiki الرابط اإللكتروني دين السيادي :  )1(

، الملتقى الثاني حول األزمة اإلقتصادية العالمية من أزمة الرهن العقاري إلى أزمة الديون السيادية األوروبيةالزهرة بوازدية، شفاء حمد،  : )2(

: ، ص2013ماي،  19/20الراهنة وتأثيراتها على اقتصاديات شمال افريقيا، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تبسة، أيام 

05 . 
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إقباال كبيرا من قبل المستثمرين في العالم، نظرا إلنخفاض تتميز الديون السيادية بأنها تحقق  -

ون مؤسسات األعمال يمستويات المخاطر المصاحبة إلقراض الحكومات بشكل عام، مقارنة بد

 .الخاص

  تطور أزمة الديون السيادية األوروبية : المطلب الثاني

نشأ أزمة مالية خطيرة هي أزمة عجزت الحكومة عن الوفاء بمديونيتها تجاه الديون السيادية ت ذا ماإ

الديون السيادية، كما هو الحال في أزمة الديون السيادية األوروبية التي جذبت اإلنتباه في شتى أنحاء 

  .)1(العالم والتي أثارت العديد من الجدل حيال تداعياتها على اإلقتصاد العالمي

  تعريف أزمة الديون السيادية : الفرع األول

ن السيادية بأنها فشل الحكومة في القيام بخدمة ديونها المقومة بالعمالت األجنبية لعدم تعرف أزمة الديو

حقة عليها بموجب الدين السيادي، وتجدر ت الالزمة لسداد اإللتزامات المستقدرتها على تدبير العمال

السيادية،  اإلشارة إلى أن معظم حكومات العالم تحرص على أال تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها

وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها اإلئتماني في سوق اإلقتراض من التدهور، وذلك أن توقف 

الحكومة عن السداد أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك يؤدي إلى فقدان المستثمرين في األسواق الدولية الثقة 

سنداتها في المستقبل، ويمتد الذعر في الحكومة هذه الدولة وتجنبهم اإلشتراك في أي مناقصات لشراء 

  . )2(المالي أيضا إلى باقي المستثمرين األجانب في هذه الدولة والذين ال يحملون هذه السندات

والجدول الموالي يوضح حجم الديون السيادية للواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوروبي باإلضافة إلى 

قبولة دوليا والسلع أو الخدمات وتحسب هذه األرقام على اساس دول أخرى الواجبة السداد بالعمالت الم

  .سعر الصرف

  2012سنة لمجموع الديون السيادية لدول االتحاد األوروبي وبعض الدول المختلفة ) 1- 1(جدول 

  دوالر    مليون: الوحدة                                                                               

  الديون الخارجية  الدولة   الديون الخارجية  لدولةا

الواليات المتحدة 

  األمريكية

  336700  تركيا  15930000

                                                
 .06: ع، صنفس المرج : )1(

، ملتقى دولي حول إدارة اإلتحادات النقدية تجربة األتحاد األوروبي في مواجهة أزمة الديون السيادية باليونانحسين بورغدة، حنان درحمون، : )2(

  .  8: ر، صوعلوم التسييوالتجارية ، سكيكدة، كلية العلوم االقتصادية 1955أوت  20، جامعة 2013،  7/8في ظل األزمات المالية، أيام 
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  224100  اندونيسيا  15500000  االتحاد األوروبي

االمارات العربية   10090000  المملكة المتحدة

  المتحدة

162300  

  130400  جنوب افريقيا  5719000  ألمانيا

  136500  أكرانيا  5165000  فرنسا

  134800  قطر  3024000  اليابان

  136300  السعودية العربية  2643000  لوكسمبورغ

  80720  كولومبيا  2493000  ايطاليا

  75750  فنزويال  2487000  هولندا

  74880  فليبين  2311000  اسبانيا

  54500  باكستان  2163000  ايرلندا

  53880  سلوفينيا  1563000  سويسرا

  45770  مالطا  1497000  استراليا

  39540  سودان  1424000  بلجيكا

  38590  مصر  1326000  كندا

  32150  مغرب  728900  الصين

  24600  تونس  659100  النرويج

  14840  ايران  631800  روسيا

  8394  سوريا  599300  فلندا

 الكونغو جمهورية  587600  الدنمارك

  الديمقراطية

6087  

  347100  المكسيك  576600  اليونان

  5278  ليبيا  508300  البرتغال

  4700  موزنبيق  428900  البرازيل

  1153  رواندا  376900  الهند

 -world-https://www.cia.gov/library/publications/the : Source
    factbook/rankorder/2079rank.html le 10/10/2013 à 10:20  
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من خالل الجدول يتضح أن أكثر الدول التي تعاني من الديون السيادية هي الواليات المتحدة واالتحاد 

األتحاد األوروبي بإضافة إلى دول أخرى التي تشكل  يفسر األزمة التي يعاني منها تكتل األوروبي وهذا ما

  .عليها تهديدا ألوضاعها المالية

  :  )1(ونشأت مشكلة الديون السيادية نتيجة للعوامل اآلتية

محاوالت الدول انقاذ المؤسسات المالية الوطنية االمر الذي أدى إلى تحويل الديون الخاصة لدى _ 

  .الدول المؤسسات المالية إلى دين عام على

برامج التحفيز المالي التي طبقتها دول العالم المختلفة للحيلولة دون انتشار الكساد ومحاولة الخروج منه _ 

  .على نحو سريع

  .تراجع اإليرادات العامة للدول نتيجة انخفاض مستويات الدخول وضعف مستويات النشاط اإلقتصادي_ 

وهو ما أعزى الدول المدينة على اإلفراط في اقتراض انخفاض معدالت الفائدة في ظل مناخ األزمة، _ 

  .ما تحتاج إليه لمعدالت فائدة متدنية على األقل المراحل األولى لألزمة

  أسباب الرئيسية لنشوء أزمة الديون األوروبية : أوال

 ادارة الدراسات والبحوث التابعة إلتحاد المصارف العربية دراسة مفصلة عرضتوضعت األمانة العامة 

وأن أزمة الديون السيادية األوروبية هي أزمة مالية مستمرة " نشوء وتطور أزمة الديون األوروبية" فيها 

جعلت من الصعب أو حتى من المستحيل لبعض البلدان في المنطقة اليورو أن تعيد تمويل ديونها 

  .الحكومية من دون مساعدة

  إرتفاع الدين الحكومي لمنطقة اليورو _ 1

ر من االقتصاديين أن سبب ارتفاع مستويات الديون نتيجة حزم االنقاذ الكبيرة التي قدمت إلى أرجع الكثي

والتباطؤ اإلقتصادي العالمي التي تالها، وكان  2008القطاع المالي خالل األزمة المالية العالمية عام 

زمة وفي نفس الفترة في المئة خالل األ 0,6فقط  2007متوسط العجز المالي في المنطقة اليورو في عام 

  . )2(من الناتج المحلي اإلجمالي %84إلى  %66ارتفع الدين الحكومي المتوسط من 

                                                
دور الديون السيادية اليونانية في انطالق شرارة أزمة المديونية األوروبية وآثارها على أداء اإلقتصاد أحمد طرطار، منصر عبد العالي، :  )1(

وم اإلقتصادية والتجارية وعلوم ، الملتقى الثاني حول األزمة اإلقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها على اقتصاديات شمال افريقيا، كلية العلاألوروبي

 .04:ماي  ، ص 19/20التسيير، جامعة تبسة، أيام 

 01/10/2013بتاريخ  www.almustaqbal.com/stories4.aspx?storyid=527451:  المجلة االقتصادية االلكترونية نقال عن الموقع:  )2(

  .10:20على الساعة 
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الدين الحكومي للمنطقو اليورو كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة  )2-1(شكل 

)1999_2011(  

  http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=527:  المصدر      

في منطقة اليورو  %50يتضح من خالل الشكل أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمال تفوق 

إلى مستوى قياسي ) 2011_2010( رتفعها خصوصا بين عامي ع الواليات المتحدة واليابان مع إمقارنة م

، وبوصول دول منطقة اليورو إلى هذه المستويات المرتفعة فهي أصبحت  %250و  %200ما بين 

من الناتج المحلي  %60هي أن ال يزيد الدين عن ( تخالف أهم بند وشرط لدخول منطقة اليورو 

  ) االجمالي

  العجز في الموازنة العامة والحساب الجاري _  2

تحاد األوروبي إلى استفاء شروط األعضاء في اإللة تحمس الدول في هذه األزمة المالية االقليمية أد

االنظمام إلى منطقة اليورو إلى االفراط في اإلقتراض من أجل رفع معدالت النمو وتحسين األداء 

اإلقتصادي، وكذلك تعمد تجميل بعض المؤشرات األداء اإلقتصادي خاصة فيما يتعلق بمؤشر عجز 

لن في وقت متأخر حقيقة وضعها المالي، وحقيقة نسبة عجز الميزانية العامة، وهو ماجعل بعض الدول تع

الموازنة ونسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي، وكانت المؤشرات الحقيقية مفاجئة في كثير من 

هذه البلدان خاصة اليونان والبرتغال وذلك من خالل الجدول الذي يبين قيمة العجز في الموازنة عام 

2010
)1( .  

  

                                                
، نقال عن 2: ، ص2010، 6095، العدد "الدولرة" تداعيات على اإلقتصاد العالمي أبرزها  6.... أزمة اليورو مجلة اإلقتصادية اإللكترونية، : )1(

 .www.almustaqbal.com :الموقع
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  2010تحاد األوروبي خالل عام نسبة عجز الموازنة في بعض دول اإل) 2-1(الجدول 

  بريطانيا  اسبانيا  البرتغال  اليونان   الدولة

نسبة عجز 

الموازنة إلى الناتج 

  المحلي اإلجمالي

    
14     % 

  
8,7%  

  
10,4%  

  
11,4% 

  .01:41على الساعة  02/10/2013بتاريخ  www.aleqt.com المجلة االقتصادية االلكترونية نقال عن الموقع : المصدر

ج المحلي االجمالي بالنسبة للنات %14من خالل الجدول يتضح أن اليونان حققت أعلى عجز موازي بنسبة 

  . %8,7و %10,4 ثم بريطانيا وإسبانيا على التوالي ب

دينا عاما  2007و  1992باإلضافة إلى تزايد الخلل في الحساب الجاري حيث شهدت ألمانيا في فترة  

وعجزا ماليا كبيرا كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي أفضل من بقية أعضاء منطقة اليورو األكثر 

تشهد عجزا في  تضررا، وفي الفترة نفسها كانت تشهد دول مثل البرتغال وايرلندا واسبانيا واليونان

الحساب الجاري أكثر بكثير في حين أن الفائض التجاري األلماني ارتفع كنسبة مئوية من الناتج المحلي 

مع حدوث أزمة الديون السيادية ألمانيا تحافظ على نسبة  2010، وفي سنة 1999اإلجمالي بعد عام 

تفاع في نسبة السالبة والشكل الموالي موجبة في الحساب الجاري مقارنة مع باقي الدول التي تعاني من ار

  2010الحساب الجاري لبعض دول منطقة اليورو لسنة ) 3- 1(شكل . )1(يوضح ذلك

                   

  

  

  

  

     

kipedia/en/c/c1/Current_Account_Balances_2010http://upload.wikimedia.org/wi

.png  

                                                
  .21:15، على الساعة 04/10/2013بتاريخ  المجلة اإلقتصادية االلكترونية ، نفس المجع السابق،: )1(
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  ارتفاع أسعار الفائدة على السندات _ 3

إيطاليا  اليونان، البرتغال، إيرلندا،(وبمقارنة معدالت الفائدة في الدول األكثر مديونية في منطقة األورو 

 من  في المتوسط نجدها أعلى من معدالت الفائدة المطلوبة على القروض السندية المصدرة )وإسبانيا

 طرف اليابان والواليات المتحدة األمريكية ومتوسط معدل الفائدة لمنطقة األورو، كما هو موضح في

  )4- 1( الشكل الرقم

للدول األكثر مديونية  )واتسن10(مقارنة بين معدالت الفائدة للسندات طويلة األجل )  4-1( الشكل   

  في منطقة األورو مع اليابان والواليات المتحدة األمريكية

  

     
أسباب نشوبها وانتشارها والدور الذي لعبته : األزمة المالية في منطقة اليوروأوكيل نسيمة، بوكساني رشيد، مصيبح أحمد، : المصدر             

  .16:، ص2013ربيع  ، ، شتاء61/62، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان اإلئتماني فيهااألسواق المالية ووكاالت التصنيف 
 

رتفعت إ األزمة في أوساط المتعاملين في األسواق المالية، فيهثر الهلع واالرتباك الذي تسببت وعلى إ

العمومية،  العائد المطلوب على السندات رتفاعإرتفاع الخطر الذي يزيد من إلمعادلة  امعدالت الفائدة وفق

اليونان، ( ومعرضة أكثر إلى األزمة امالي اللدول التي تعاني عسر اوالمتمثل بمعدل الفائدة، خصوص

المديونية، وهو  رتفاع معدل الفائدة يؤدي إلى زيادة ثقل خدماتإوبناء على ذلك، فإن ). ، إيرلنداالبرتغال

. من جديد رتفاع معدالت الفائدةإقدرة على التسديد الذي يؤدي إلى لما يزيد بدوره من مخاطر عدم ا

تسديدها في آجال  جبيثقل الفوائد التي  افالمحدد الرئيسي لمالءة الدولة، ليس حجم ديونها فقط، ولكن أيض

 3معدل فائدة  ، والتي يجب عليها تسديد) PIB( بالمئة من  100فالدولة التي تمثل مديونيتها . محددة

بعين االعتبار  باإلضافة إلى أخذها. لخدمة الديون)  PIB( بالمئة من  3لمئة، ينبغي عليها أن تخصص با
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لخدمة  مليار أورو 130إنفاق أكثر من  2010كان ينبغي على فرنسا في سنة  الفمث. معدل التضخم

  .)1(لتسديد رأس المال مليار أورو 83مليار أورو لتسديد الفوائد و   50,5الديون العمومية، منها 

حيث أغلقت بعض قنوات التمويل،  نتقلت الضغوط السيادية إلى الجهاز المصرفي في منطقة اليورووإ

تسعت فروق أسعار الفائدة على القروض بين البنوك، وحدث تراجع حاد حجم التمويل محدد األجل الذي وإ

جل خضعت للضغوط بسبب تقصير آجال تستطيع البنوك الحصول عليه، وحتى أسواق التمويل قصير األ

  ستثمار بسوق المال األمريكة بتخفيض حادسابيع إلى أيام، وقامت صناديق اإلاإلقراض من شهور وأ

 لإلئتمان المقدم إلى بنوك منطقة اليورو، مما أدى بكثير من هذه البنوك إلى بيع األصول الدوالرية، وقد 

ئتمان المصرفي تشديد شروط الحصول على اإل وسع معقتصاد األبدأت ضغوط التمويل تنتقل إلى اإل

يالنسبة لألسر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تراجع قدرة البنوك على تمويل األصول مما يؤدي 

  . )2(إلى تصاعد المخاطر اإلئتمانية

  أسباب أخرى لنشوء أزمة الديون األوروبية : ثانيا

 العربية تطرق فيها إلى أسباب نشوء أزمة الديون السيادية فيمابناءا على دراسة أعدها اتحاد المصارف 

  : )3(يلي

  عدم مرونة السياسة النقدية _ 1

بما أن العضوية في منطقة األورو تفرض سياسة نقدية موحدة، لم يعد باستطاعة الدول األعضاء أن تعمل 

لسداد من تلك التي تواجهها بشكل مستقل، والمالحظ أن هذا الوضع يؤدي إلى مخاطر أكبر للتخلف عن ا

االقتصاديات التي ليست في منطقة األورو فالمملكة المتحدة مثال قادرة على طبع النقود من أجل الدفع 

فعندما يقدم بلد على طبع النقود، تنخفض قيمة عملية ( للدائنين والتخفيف من مخاطر تخلفها عن السداد 

ه أقل ثمنا مايؤدي من حيث المبدأ إلى تحسين الميزان بالنسبة لشركائه التجاريين مما يجعل صادرات

في المقابل فإن ) التجاري وزيادة الناتج المحلي االجمالي وارتفاع العائدات الضريبية بالقيمة االسمية

  .األصول التي يحتفظ بها في عملة انخفضت قيمتها تواجه خسائر يتعرض لها أولئك الذين يحتفضون بها

  فقدان الثقة _ 2

، وكان للمصارف خيارات تطور األزمة كان المفترض أن الديون السيادية من منطقة األورو في مأمن قبل

كبيرة من السندات من اقتصاديات ضعيفة كاليونان مثال ومع تطور األزمة أصبح من الواضح أن سندات 

ل شكوك حو ضافة إلى ذلك كان لدى المستثمرينبلدان أخرى قد واجهت خطرا كبيرا إكذلك واليونان 

  .حتواء األزمة بسرعةإمكانية واضعي السياسات إ

                                                
  , 15،16: مرجع سابق، ص ص ،أوكيل نسيمة، بوكساني رشيد، مصيبح أحمد: )1(

  .2: ، ص2012، في عمق منطقة الخطر 2012مستجدات األسواق في يناير نشرة صندوق النقد الدولي، تقرير األستقرار المالي العالمي، : )2(

، نقال عن الموقع اإللكتروني  4379، العدد 2012جوان  24، المستقبل نشوء أزمة الديون األوروبيةرف العربي، دراسة إلتحاد المصا: )3(
www.almustaqbal.com.  
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    )1(الفساد في النظام المصرفي_ 3

حيث تبين أن العديد من المصارف قامت بعمليات التزوير في أسعار الفائدة  حيث أن ضعف الرقابة عليه،

 والتالعب في أسعار الصرف والتهرب من دفع الضرائب وتقديم قروض لمؤسسات متعثرة بدون دراسة

  .عطاء قروض ألفراد دون مراعاة دخلهمعلمية وإ

  .دول منطقة اليورو ختالف في قوانين الضرائب والتقاعد ومستوى التطور بينوجود إ_ 4

حتياجاتها  يسمح للدول بصك النقود لتغطية إعدم وجود مرونة في الجهاز النقدي األوروبي حيث ال_ 5

دى إلى خفض قدرتها ئب للحصول على سيولة نقدية ما ألتسهيل تجارتها وهذا دفع الدول إلى رفع الضرا

  .التنافسية

  التنقيط العالمية للديون السيادية  تصنيف وكالت: الفرع الثاني

وحتى  ازدهر نشاط التصنيف االئتماني وتعددت أنواعه في السنوات العشرة األخيرة من القرن الماضي

ندماجها وتزايد اإلصدارات من المنتجات المالية وإ نفتاح األسواق الماليةالوقت الراهن، السيما بعد إ

تقوم بصناعة هناك العديد من الوكاالت المحلية واإلقليمية التي  المركبة ذات المخاطر المرتفعة، و أصبح

  . )2(صدار درجات التصنيف اإلئتمانيالتصنيف اإلئتماني وإ

  تعريف وكالت التنقيط وفوائد التصنيف اإلئتماني : أوال

  تعريف وكالت التنقيط_ 1

إلئتمانية العامة وكالت التنقيط عبارة عن رأي محلل متخصص أو مؤسسة متخصصة في المالءة ا

للمؤسسة أي قدرتها ورغبتها في الوفاء بالتزاماتها المالية ودرجة المخاطر المالية التي تواجهها أو المالءة 

اإلئتمانية إلصدار معين من السندات أو أي التزامات مالية أخرى، وبعد التصنيف من قبل شركات 

مالية أمام العالم ومقياس لمعرفة األوضاع المالية ألي التصنيف العالمية بمثابة الهوية للبنوك والمؤسسات ال

، وعند تقيم وكاالت التصيف فإنها تأخذ في اإلعتبار معايير مثل الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، )3(مؤسسة

  .)4(اإلستقرار السياسي، التخلف عن السداد، التضخم

  

  

                                                
لتقى الم، اآلثار التبادلية للصفقات التجارية وآثار التغذية العكسية معبر أساسي لنقل أزمة منطقة اليورو إلى دول المغرب العربيكرامة مروة، : )1(

لتسيير، جامعة الثاني حول األزمة اإلقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها على اقتصاديات شمال إفريقيا، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم ا

  .3: ، ص  2013ماي  19/20تبسة، أيام 

، األكاديمية للدراسات اإلجتماعية الية ومتطلبات اصالحهاوكالت التصنيف اإلئتماني في صناعة األزمات في األسواق الممداني أحمد، دور : )2(

  . 54: ،جوان، ص10واإلنسانية، قسم العلوم اإلقتصادية والقانونية، العدد 

 .2:،ص2012، نوفمبر 4إضاءات مالية ومصرفية، نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية، الكويت عدد:  )3(

)4(  :Hanal Jospe et autre , «  Les Failles Des agences de Notation , Document sur h : // 
. failles des agences de notation 2012 www.infoguerre.fr/fichiers/Les 
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  فوائد التصنيف اإلئتماني _ 2

  :)1(فوائد عدة نذكر منهالعملية التصنيف االئتماني 

 .خلق النمو في السوق -

 .ستقرارواألمان الوقائيتحفيز اإل -

 ).اإلندماج في السوق العالمي( يزيد من ترابط األسواق المحلية والعالمية  -

 .يسهل الحصول على المعلومات وعن الفرص اإلستثمارية -

 .توفير قاعدة معلوماتية لمتخذي القرار االستثماري -

 .لجهاز الماليتعزيز متانة ا -

  .  تعزيز الشفافية في األسواق المالية -

  آلية التنقيط: ثانيا

تكون عملية التنقيط بناءا على طلب المؤسسة الراغبة في الحصول على نقط تعكس مدى قوتها وصالبتها 

  :)2(المالية واإلئتمانية وتتم على أربعة مراحل

  لوكالة التنقيطعداد المستندات وتقديمها إ: المرحلة األولى_ 1

تقوم المؤسسة الراغبة في الحصول على تنقيط بتقديم طلبها وذلك بتقديم المستندات التي تطلبها الوكالة 

وضعيتها المالية، هيكلة رأسمالها، وضعها في السوق وقدرتها التنافسية، ويتواجد على : والمتعلقة بـ

والذي يتولى مهمة مرافقة ومساعدة وكالة التنقيط في  "مستشار التنقيط" مستوى كل مؤسسة مايسمى ب

  .يجابية للمؤسسة المعنية بالتنقيطخص توضيح نقاط القوة والجوانب اإلمهمتها، وباأل

  تحليل وكالة التنقيط للمستندات : المرحلة الثانية_ 2

ضافية وكالة لمستندات إثة أسابيع، حيث أنه قد تتخللها إمكانية طلب التستغرق هذه العملية أسبوعين أو ثال

من المؤسسة المعنية الخاضعة للتنقيط قد توصل إلى نتائج واقعية تعكس حقيقة الوضعية المالية واإلئتمانية 

  . للمؤسسة المعنية

  زيارة محللي الوكالة للمؤسسة الخاضعة للتنقيط : المرحلة الثالثة_ 3

جراء مقابالت مع المسؤولين في غرض إسسة الخاضعة للتنقيط، وذلك بيتولى المحللون زيارة المؤ

يدفع مسؤولي المؤسسات في الغالب إلى  المؤسسة الخاضعة للتنقيط بمختلف مستوياتهم ومهامهم، وذلك ما

  .جتماع فيما بينهم قصد تحضير طريقة للرد على األسئلةاإل

                                                
الملتقى ،  بين مسبب لألزمة المالية العالمية والبحث عن مخرج لها دراسة وضعية وشرعية التصنيف اإلئتمانيبلعزوز بن علي، مداني أحمد، : )1(

،كلية العلوم اإلدارية بالكويت، 2010ديسمبر  15/16الدولي الرابع بالكويت حول األزمة اإلقتصادية العالمية من منظور اإلقتصاد اإلسالمي يومي 

  .3:ص

الملتقى الثاني حول األزمة اإلقتصادية  ، كالت التنقيط العالمية بين الحد من األزمات المالية والتسبب فيهادور وكرباش رحمة، بودخدخ كريم، : )2(

 .3: ماي،ص 19/20العالمية الراهنة وتأثيراتها على اقتصاديات شمال افريقيا، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تبسة، أيام 
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  تحضير التقرير النهائي وتقديم التنقيط_ 4

اضعة للتنقيط بإعداد تقاريرهم التي تقدم إلى الهيئة المختصة بتقديم يقوم المحللون بعد زيارة المؤسسة الخ

جاء في تقارير تحليل المستندات الخاصة بمختلف جوانب نشاط المؤسسة  التنقيط والتي تقوم بناءا على ما

قوم الخاضعة للتنقيط، بوضع التنقيط النهائي الذي يعكس حقيقة الوضعية المالية واإلئتمانية للمؤسسة، كما ت

وكالت التنقيط في الغالب بالتعديل في كل مرة وذلك تزامنا مع أية أحداث أو مجريات قد تساهم في التأثير 

  على وضعية المؤسسة من مختلف الجوانب سواء بالسلب أو باإليجاب

  درجات التصنيف اإلئتماني: ثالثا

ر عن رأي المصدر ورغبته على تقوم وكاالت التصنيف اإلئتماني بإصدار درجات للتصنيف اإلئتماني تعب

مقابلة التزاماته المالية بشكل كامل وفي الوقت المحدد مثل الفوائد، أصل القرض ومبلغ التأمين وغيرها، 

سترجاع األموال ى إويعتمد المستثمرون على درجات التصنيف اإلئتماني بصفتها مؤشرا لمدى قدرتهم عل

ونظير إجراء عمليات التصنيف تستخدم وكاالت التصنيف اإلئتماني العالمية رموزا في شكل  ،المستحقة

ويمكن توضيح مستويات  )1(حروف أبجدية للداللة على جودة اإلئتمان ومستوى المخاطر اإلئتمانية ،

االستثمار والمضاربة ضمن درجات التصنيف اإلئتماني المختلفة حسب كل من وكالة موديز 

  رآنبورز وفيتش للتصنيف من خالل الجدول التفصيلي المواليستناند

   Fitchو  S&P،  Moodysدرجات التصنيف اإلئتماني حسب وكاالت ) 3-1(جدول

  توضيح للرموز المستعملة من قبل وكاالت التصنيف اإلئتماني العالمية  

مستوى 

المخاطر 

  اإلئتمانية

 Moody Fitch  الوصف
Ratings  

Standard& 
Poors  

معدالت 

  الخسارة عند 

  كل درجة

درجة 

  االستثمار

  Aaa AAA  AAA  0,0016  األكثر أمانا 

جدارة إئتمانية 

  عالية

Aa1  AA+  AA+  0,0171%  
Aa2  AA  AA  0,0374% 
Aa3  AA-  AA-  0,0781%  

  جدارة إئتمانية 

  متوسطة إلى 

  عالية

A1  A+  A+  0,1436%  
A2  A  A  0,2569% 
A3  A-  A-  0,4015%  

جدارة 

إلئتمنانية 

Baa1  BBB+  BBB+  0,6050%  
Baa2  BBB  BBB  0,8690%  
Baa3  BBB-  BBB-  1,6775% 

                                                
، األكاديمية للدراسات األجتماعية دور وكاالت التصنيف اإلئتمان في صناعة األزمات في األسواق المالية ومتطالبات اصالحها مداني أحمد،: )1(

 . 55: ، ص2013، جوان 10واإلنسانية، قسم العلوم اإلقتصادية والقانونية، العدد 
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متوسطة إلى 

أقل من 

  متوسطة

درجة 

  المضاربة

  Ba1  BB+  BB+  2,9040%  غير استثمارية
Ba2  BB  BB  4,6265%  
Ba3  BB-  BB-  6,5230%  

  B1  B+  B+  8,8660%  مخاطرة
B2  B  B  11,3905%  
B3  B-  B-  14,8775%  

  Caa1  CCC+  CCC  19,9726%  مخاطرة عالية
Caa2  CCC    26,8125%  

Caa3  CCC-    38,4017% 

 CA    DDD  55,0000%  متعثرة

    DD    

    D    

  .55:مداني أحمد، مرجع سابق، ص: المصدر

  درجة اإلستثمار _ 1

وذلك بالنسبة )  Aaa  ،Baa ،A ،Aa( وتأخذ الرموز  وهي مؤشر إلنخفاض درجة المخاطر اإلئتمانية

  .∗∗∗و فيتش ∗∗بالنسبة لوكالتي ستاندر آندبورز) BBB،AAA،AA،A( ، والرموز ∗لوكالة موديز

  درجة المضاربة _ 2

بالنسبة لوكالة ) B ،Caa، Ca ،C ،Ba( وهي مؤشر إلنخفاض درجة المخاطر اإلئتمانية، وتأخذ الرموز

  بالنسبة لوكالة ستاندر آندبورز وفيتش) CCC ،CC ،C ،BB،B( موديز والرمز 

كما تضيف وكاالت التصنيف اإلئتماني أرقاما أو إشارات على يمين درجة التصنيف للداللة على مستوى 

الجودة اإلئتمانية ضمن كل درجة تصنيف حيث تضيف وكالة موديز أرقاما درجات التصنيف اإلئتماني 

على  2العليا ضمن درجة التصنيف والرقم  إلى النهاية 1، ويشير الرقم3أو  2أو  Caa 1إلى  Aaمن 

إلى النهاية الدنيا ضمن درجة التصنيف في حين تضيف وكالتا 3 منتصف درجة التصنيف، والرقم 

                                                
 2400ة وأدوات تحليلية لتقويم مخاطر اإلئتمان، وتستفيد منها أكبر من تعد من أهم مصادر التصنيفات اإلئتمانية، كما أنها توفر بيانات بحثي ∗

 محلل إئتماني 1000موظف، منهم أكثر من  400مؤسسة يعمل لديها مايقارب 

م بالتصنيفات تقوم بتقديم المعلومات عن األسواق المالية العالمية للمستثمرين الراغبين في اتخاذ القرارات اإلستثمارية األفضل من خالل تزويده ∗∗

 .بلد حول العالم 23موظف، تتوزع مكاتبها في  9000اإلئتمانية وتقويم المخاطر واألبحاث المختلفة التي تخص اإلستثمار، يعمل لديها مايزيد عن 

بلدا حول العالم أنشئت نتيجة إلندماج شركتي  150تغطي أكثر من  تعد أحد أهم من يقدم التصنيفات اإلئتمانية في معظم األسواق المالية العالمية، ∗∗∗

 .1997فيتش وإبيكا سنة 
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للتعبير  Bإلى  AAإلى درجات التصنيف اإلئتماني من ) - (أو ) +(ستناندرآندبورز وفيتش للتصنيف 

  .على مستوى الجودة اإلئتمانية ضمنها

  ديون السيادية في اليونان أزمة ال: المطلب الثالث

أنها  2009إنعكست مظاهر أزمة الديون السيادية لرمز المديونية اليونان بعد أن اعترفت الحكومة في 

إلجمالي، ونتيجة هذا االعالن قد بالنسبة للناتج المحلي ا %15تعاني عجزا في الميزانية العامة مقدرا ب

  . )1(%8,5على القروض الحكومية في السوق إلى أكثر من  رتفعت نسبة الفائدةإ

  نظمام اليونان للتكتل األوروبي تاريخ إ: الفرع األول

تحاد ، وإنتفع بذلك من كل اآلليات الممنوحة من طرف اإل1981إلى اإلتحاد األوربي سنة نضم اليونان إ

تحته والمتميزة بدخل أقل من المعدل  إعانات يوفرها هذا األخير للبلدان المنظوية في شكل صناديق

األوروبي، هذه الموارد الهامة أتاحت لليونان تغطية عجز ميزانيته، ومضاعفة دخله السنوي للفرد الواحد 

دوالر  32000، فأصبح يقارب 1981دوالر سنة  4000مرات، ففي حين كان هذا الدخل يعادل  8ب

ول المتقدة في التصنيف العالمي الممنوح من طرف برنامج في الوقت الحالي مما أتاح لليونان مشاركة للد

 10دولة لكن ومنذ أن انضمنت  177على  25األمم المتحدة للتنمية والذي صنف اليونان في المرتبة 

بدأت المشاكل االقتصادية بالظهور في اليونان، حيث  2004دول جديدة إلى قائمة اإلتحاد األوروبي سنة 

دوالر، أي أقل بكثير من الدخل  25000للفرد الواحد بهذه الدول اليتجاوز أن معدل الدخل السنوي 

  .  )2(عانات األوروبية إلى مساهم فيهاهذه األخيرة من بلد منتفع من اإل السنوي لليونان، فانتقلت

  نظرة على اإلقتصاد اليوناني : أوال

هو الثالث  2012من عام عتبارا وإمليار دوالر  249د في العالم ب أكبر اقتصا 43قتصاد اليونان هو إ

  . )3(قتصاد في االقتصاد األوروبي من حيث الدخل للفرد الواحد وفقا إلحصائيات البنك الدوليعشر أكبر إ

  

  

  

  

                                                
،المركز الجامعي 2012فيفري  26/27الدولي الثاني حول واقع التكتالت اإلقتصادية زمن األزمات، أيام  لملتقى، ا"أزمة اليونان"برهوم أسماء، : )1(

  .2: بالوادي، ص

، 01/12/2010، تونس، 08، مجلة المغرب الموحد، العدد االقتصاد التونسي بين تداعيات األزمة األوروربية ومتطلبات النمورضا شكندالي، : )2(

  .19: ص

)3( :economy of Grece at : htt://en.wikipedia.org/wiki/Economy of Grecce , 2/11/2013, 21 :35 .  
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  )1(ويقوم اقتصاد اليونان حول دعائم أساسية هي

  السياحة_ 1

من الناتج المحلي  18,3ويسهم قطاع السياحة بنسبة  مليون سائح سنويا، 16تجذب اليونان مايزيد عن 

 .2009سنة %19االجمالي لتصبح 

  النقل البحري_ 2

 1813باخرة عام  615يعتبر قطاع النقل البحري قطاعا أساسيا منذ وقت طويل، كانت اليونان تملك 

  .االتحاد األوروبي ودول في العالم  5عامل، وتعتبر اليونان اليوم ضمن أكبر 37500يعمل عليها 

  الزراعة _ 3

بأعلى إنتاج في اإلتحاد األوروبي في  2010تحاد األوروبي لعام حصائيات اإلف اليونان حسب إتصن

والترتيب ) ألف طن 229(نتاج األرز وتصنف في الترتيب الثاني في إ) طنألف  183( إنتاج القطن 

ن القوة م %12نتاج اثنين البندورة والبطيخ، والترتيب الرابع في انتاج الخدمات ويعمل الثالث في إ

  .العاملة في قطاع الزراعة

في العالم  29وتتمتع اليونان بمستوى عال من المعيشة ومؤشر التنمية البشرية مرتفعة جدا لتحل المرتبة 

في وقت مبكر كان أعلى من المتوسط في اإلتحاد  1990، ونمو الناتج المحلي اإلجمالي منذ 2011عام 

رتفاع معدالت البطالة ني أيضا مشاكل كبيرة بما في ذلك إنااألوروبي، ومع ذلك يواجه االقتصاد اليو

نخفاض القدرة التنافسية، وفقا لمنظمة لة والتهرب من الضرائب والفساد وإبسرعة والبيروقراطية غير الفعا

وتأتي في  36تحاد األوروبي الرتبة دركات الفساد أسوأ في اإلالشفافية الدولية، اليونان لديها مؤشر م

تحاد األوروبي من الحرية االقتصادية ومؤشر م، كما أن لديها أدنى مؤشر في اإلفي العال 94الرتبة 

  .على التوالي 91و  117التنافسية العالمية برتبة 

اه تجإشارة إلى  2008في عام سنة متتالية من النمو االقتصادي ذهب اليونان إلى الركود  14بعد 

  .)2(االفراط في االقتراض في السنوات األخيرة

  

  

 
  

                                                
، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد التاسع عشر، العددين  الثالث والرابع، سنة التاسعة  إلى أين ؟األزمة المالية اليونانية محمد حبش،  : )1(

 . 12: ، ص2011عشر، ديسمبر 

)2( : economy of Grece at : htt://en.wikipedia.org/wiki/Economy of Grecce , 2/11/2013, 22 :30 . 
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  سمات اإلقتصاد اليوناني : ثانيا

  )1(يمكن إجمال أهم سمات اإلقتصاد اليوناني في النقاط التالية

تتميز المعيشة في اليونان باإلسراف والتبذير والغالء حيث تعود اليونانيون على العيش فوق طاقة  �

 .مدخوالتهم

اليونان صغير نسبيا بالمقاييس األوروبية يعاني من تضخم القطاع العام الذي يصل إلى  قتصادإ �

 .من الناتج المحلي اإلجمالي 40%

صادرات اليونان تعتمد بشكل كبير على قطاع المنسوجات والسياحة وهي طاقات موسمية شديدة  �

 .التقلب

مستويات الكفاءة واإلنتاجية  تعاني المؤسسات في اليونان العديد من المشاكل منها انخفاض �

وضعف كبير في مجال التخطيط االستراتيجي طويل األمد األمر الذي صعب اندماج االقتصاد 

اليوناني مع االقتصاد العالمي الذي يتسم بالديناميكية كما تعاني معظم هذه المؤسسات من استدانة 

 .مفرطة قد تعرضها لضائقة مالية شديدة في أوقات األزمات

ي االقتصاد اليوناني من ضعف التنافسية ومشاكل حادة في السياسات االقتصادية الكلية خاصة يعان �

 .في المالية العامة التي انطلقت منها بذور أزمة اليونان المالية اإلقتصادية

من الناتج القومي لمنطقة اليورو، لكن العجز في  %3ن الناتج المحلي لليونان ال يشكل أكثر من إ �

من الناتج المحلي وهذا يمثل خمسة أضعاف ماهو مسموح فيه في منطقة  %13كل اليونان يش

اليونان تتحمل مسؤولية ذلك  مليار دوالر، إال أن 400اليورو، متجاوزا حجم العجز إلى حوالي 

ندالع األزمة المالية العالمية فهي لم تتعامل بشفافية مع الموضوع، بل تالعبت في السجالت منذ إ

 .فاء العجز في ميزانيتهاالمالية إلخ

قدام البنك األمريكي غولدمان ساكس على مساعدة اليونان إلخفاء حجم ديونها الحقيقي بحجة إ �

 .اإلنظمام إلى منطقة اليورو

سواق الديون اليونانية وغيرها من األسواق المالية زاد من تداول المشتقات عدم اإلستقرار في أ �

 .األخرى

نموا في منطقة اليورو  %1,8بالمقارنة بنسبة   %4,2لوحظ أن الطلب المحلي قد نما بقدار  �

بأكملها ويرجع السبب في هذا النمو السريع إلى لجوء اليونان إلى اإلقتراض من الخارج لتمويل 

                                                
،  الملتقى الثاني حول األزمة )أزمة منطقة اليورو نموذجا( اعيات الناجمة عن عالمية أزمة الرهن العقاري التدشريف غياط، سهام بوفلفل، : )1(

 19/20، أيام اإلقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها على اقتصاديات شمال افريقيا، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تبسة

 .15: ، ص2013ماي 



 اإلتحاد األوروبي و أزمة الديون السيادية :األولالفصل 

 

75 

 

مشروعاتها التنموية، دون أن تتخذ التدابير الالزمة لضمان كفاية هيكل تدفقاتها للوفاء بتلك 

 .القروض األمر الذي أدى إلى حدوث عجز في حساباتها الجارية

تخلي اليونان عن زراعات استراتيجية مثل الزيتون والحمضيات بسبب موافقتها على شروط  �

 .اإلحتكارات األوروبية الرأسمالية حيث أن زراعتها محتكرة إليطاليا واسبانيا

لها تداعياتها السلبية الخطيرة على االقتصاد والجدير باإلشارة أن األزمة المالية العالمية كان  �

اليوناني إلعتماده على القطاع الخدمي والسياحي والتي كانت من القطاعات الشديدة التأثر بهذه 

  .   األزمة

  جذور وأسباب األزمة المالية اليونانية : الفرع الثاني

  جذور أزمة المالية اليونانية : أوال

من القرن الخامس عشر حتى أوائل القرن ( ماني مدة تقارب أربعة قرون عاشت اليونان تحت الحكم العث

، وحينما ضعفت الدولة العثمانية حررت اليونان أرضيها من النفوذ العثماني تدريجيا، ) التاسع عشر

وبسبب ضعف االقتصاد وتردي أحوال البنية التحية اضطرت اليونان إلى السعي للحصول على قروض 

بعدها  1923ية، وقد حصلت بالفعل على أول قرض من بريطانيا بعد اإلستقالل عام من الدول األوروب

حصلت على قروض أخرى خالل مراحل متتالية، وقد أعلنت اليونان عجزها من االيفاء بالتزامات الديون 

، وتكاد تكون أسباب عجز 1932، 1893، 1843، 1827وأعلنت افالسها أربع مرات في السنوات 

االيفاء بمستحقات ديونها في المرات السابقة هي نفس األسباب التي أدت إلى عجز اليونان عن اليونان عن 

االيفاء بمستحقات ديونها حاليا والتي قد تقودها إلى اإلعالن الرسمي عن اإلفالس للمرة الخامسة بعد 

  .)1(استقاللها

التسعينات من تراجع  مع بداية حيث أن أزمة الديون في اليونان بدأ أثرها يظهر على الشعب اليوناني

ستراد لسد الطلب إلى جانب تراجع قطاع اإلنتاجية وإنهيار البنية التحية لعمليات اإلنتاج واإلتجاه إلى اإل

أكبر العوامل  رتفاع التضخم والبذخ الحكوميصناعات التحويلية التقليدية ومع إرتفاع معدالت البطالة وإال

نجد  2004ستضافة األلعاب اليونانية سنة ن فحينما ننظر مثال إلى تكلفة إيورتفاع الدفي تعقد المشكلة وإ

أنها بلغت أعلى من أي تكلفة ألعاب أولمبية من قبل، والكن لم تعبأ الحكومة بكل هذه الديون سوى أنها 

اما المقبلة األمر الذي أدى إلى ع 15سوف تحمل أفراد القطاع العائلي البسطاء هذه التكلفة على مدى 

رتفاع العجز في الميوانية العامة لتتجاوز بشكل كبير الناتج االجمالي، وعندما ضربت األزمة العالمية في 

المالية  تلم تتعامل الحكومة اليونانية السابقة بشفافية، بل لجأت إلى التالعب في السجال 2008سبتمبر 

، حيث 2009انتخبت في أكتوبرإلخفاء حجم العجز في ميزانيتها، كشفتها الحكومة االشتراكية التي 

                                                
 .2: ، ص2012يونيو  11، تقرير عن مركز الجزيرة للدراسات، األزمة المالية اليونانية جذورها وتداعياتهاعبد اللطيف درويش، : )1(
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يشكل  أظهرت المراجعات اإلحصائية أن التمويل العام في وضع سئ ذلك أن الناتج المحلي لليونان ال

  .)1(مليار يورو 300قة اليورو، متجاوزا حجم العجز أكثر من من الناتج القومي لمنط %3أكثر من 

إال أن هذه الديون لم تحقق األهداف المرجوة منها  وعلى الرغم من تنويع اليونان لمصادر اقتراضها،

  :)2(وذلك لألسباب التالية

 االنفاق العالي على التسلح �

 .التسيب اإلداري والفساد �

 .تخلف النظام المصرفي �

 .ضعف البنية التحتية  �

 .تخلف القوانين المتعلقة باالستثمارات األجنبية �

 .عجز الدولة عن جمع الضرائب �

والمحسوبية السياسية وعجز الدولة عن تطبيق القوانين لحسابات سياسية واجتماعية البيروقراطية  �

 .وخشيتها من النقابات

االلتزامات واألعباء المالية للديون اليونانية، والتي تعتبر من أقسى الديون شروطا وأعالها فائدة،  �

 .قتصادية وسياسية ضاغطةتتم تحت ظروف إ وذلك ألنها كانت

لحصتها من السوق المحلية واألوروبية بعد دخولها االتحاد االوروبي وذلك لضعف  فقدان اليونان �

 .القدرة التنافسية للصناعات اليونانية مقارنة بالصناعات األوروبية

سياحية منافسة مثل  البنية السياحية مقابل نمو مراكز ضعف السياحة، وذلك بسبب عدم تحديث �

 .، تركيابعض بلدان أوروبا الشرقية، مصر، تونس

أن الدولة لم تكن لديها احصائيات ألعداد موظفي الدولة  يثضعف النظام المعلوماتي، ح �

 .والمتعاقدين حتى ان كثيرا منهم كانت تصرف رواتبهم حتى بعد مماتهم

عدم توافق النظام التعليمي مع متطلبات سوق العمل حيث أنه أقرب إلى التعليم النظري منه إلى  �

 .العملي

داد التعاقدين والذي يشكل عبئا على االقتصاد وهي من المشاكل التي تعاني منها إزدياد أع �

 .المجتمعات األوروبية الهرمة

سبيل المثال تقوم المستشفيات فعلى  ووزاراتها ضعف مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة و �

رار حكومي مما درات المحلية وصناديق التأمين بتحديد ميزانيتها بنفسها ودون رقابة أو قواإلي

                                                
 .10: ، ص، رجع سابقم، حسين بورغدة، حنان درحمون: )1(

  .3:، مرجع سابق، صعبد اللطيف درويش: )2(
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أدى إلى هدر كبير لألموال نتيجة لما تقدم استمرت اليونان في سياسة اللجوء إلى االقراض دون 

   ).إن اليونان مدمنة ديون ( حساب لتدعيات ذلك حتى أن أحد السياسين األوروبين قال 

  أسباب األزمة المالية اليونانية : ثانيا

  :   هناك عدة عوامل داخلية وأخرى خارجية أدت إلى وقوع اليونان في أزمة الدين السيادي نذكرها فيما يلي

  العوامل الداخلية _ 1

 %4حيث نما االقتصاد بنسبة )2007_2001(اليوناني انتعاشا ونشاطا خالل الفترة  االقتصادحقق 

إلى زيادة من قبل البنوك مما أدى  ئتمانيةاالويساهم بذلك تسهيل التوسع بمنح القروض والتسهيالت 

 %31ت بنسبة دابينما زادت االيرا %87نفاق خالل هذه الفترة بنسبة استهالك القطاع الخص وإزدياد اإل

بسبب الفساد المتفشي في جهاز  عجز الموازنة العامة، كذلك ساهم ضعف التحصيل الضريبي في زيادة 

، %5مليون يورو سنويا وزادت الرواتب بمعدل  20ضريبي بمبلغ القطاع العام، وتقدر قيمة التهرب ال

بإضافة إلى بينما بلغت الزيادة في االتحاد األوروبي نصف هذه النسبة مما أدى إلى ضعف التنافسية، 

  .)1(زيادة عجز الميزان التجاري

  :  )2(ومن األسباب كذلك نذكر

منذ سنة  %5ن عجز سنوي يقدر بالعجز المستمر في الميزانية إذ كانت اليونان تعاني م •

2001. 

عزز خفض تكاليف االقتراض وتوسيع الطلب المحلي وزيادة عائدات الضرائب في دول  •

GHPS∗  ،وبدال من االعتراف بهذه االيرادات المؤقتة زادت هذه الحكومات من حجم االنفاق

 .فضال عن سوء االدارة المالية في اليونان

 .ستثمارات الداخلية والعالميةلمحلي وفشله في استقطاب اإلاتصادي عدم مرونة النموذج االق •

خفى لفترة غير قصيرة حقيقة المشاكل التي يعاني منها، ولم تكن هناك إن االقتصاد اليوناني أ •

 .)3(الشفافية الكافية لإلفصاح عن حقيقة تضخم الديون السيادية وصعوبة تغطيتها

افية، كما ارتفعت نسبة العجز مليار يورو اض 70ارتفع الدين العام  )2004،2009(في الفترة الممتدة بين

نفاق العام لذلك قدمت تلك الحكومة استقالتها تحت الضغط اإلقتصادي واإلجتماعي، وتحت ضغط واإل

شتراكية إلى السلطة في الدولة، وجاءت بعدها حكومة اإلفضائح اإلختالس المالية من قبل مسؤولين نافدين 

                                                
   .13: محمد حبش، مرجع سابق، ص: )1(

، ملتقى دولي حول إدارة اإلتحادات دور التحرير المالي في انتشار أزمة الديون السيادية اليونانية في منطقة اليوروسناء، زايدي مريم، نزار : )2(

  .08: ، ص ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سكيكدة1955أوت  20، جامعة 2013ماي  7/8النقدية في ظل األزمات المالية، أيام 

 .نان، ايطاليا، ايرلندا، البرتغال، اسبانيااليو ∗

، التقرير االقتصادي، مجلس الغرفة السعودية، العدد التاسع الديون اليونانية وأزمة اليورو و الدروس المستفادة لدول مجلس التعاون الخليجي: )3(

  .16: ، ص2010عشر، يونيو 
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ا غير قادرة على معرفة الحجم الحقيقي للدين العام لذلك بادرت الحكومة إلى تشكيل لجنة ووجدت أنه

مليار يورو،  300ة للتحقق من حجم الدين، بالرغم من أن حجم هذا الدين الذي أعلن عنه آنذالك هو لمستق

نقارن حجم الدين إال أن اللجنة اكتشفت أنه قد يصل إلى ترليون يورو، ويمكن أن نتبين حجم األزمة حين 

  .مليار يورو بحسب مصادر الميزانية العامة للدولة 260والبالغ  2009العام لمجمل الدخل القومي لعام 

  :)1(وبتفصيل الديون اليونانية يمكن تقسيمها كما يلي

 .ون القطاع العاميمليار يورو د 270 -

 .مليار يورو ديون حكومية داخلية على شكل سندات لقطاع التأمين 30 -

 .االستردادمنها غير قابلة للسداد أو  %80مليار يورو قروض معطاة بضمان القطاع العام  25 -

 .خدمات ومستلزمات مستشفيات للدولةمليار يورو ديون المؤسسات قامت بمشاريع وقدمت  8 -

 .تزامات واستحقاقات لإلرادات المحلية كديون على الدولةلمليار يورو على شكل سندات واال 1,7 -

 .تزامات مستحقة لموظفي شركة األولمبيك للطيرانليار يورو مرتبات واإلمل 1,3 -

 .مليار يورو ديون أخرى 1 -

 .2006_2005مليار يورو عجز لمؤسسات التأمين اإلجتماعي عام  300 -

 .مليار يورو ديون الشركات واألفراد للبنوك 280 -

 .على شكل ضماناتمليار يورو تم تقديمها للبنوك خالل األزمة المالية العالمية  28 -

  .مليار يورو 948مل الدين العام هو جولذلك فإن م

  العوامل الخارجية _ 2

   )2(ومن بين العوامل نذكر

  الدخول في عضوية العملة األوروبية_ أ

نسب الدين العام  تفاقية ماسترختاقتصادية غير حقيقية تتماشى مع إ أصدرت الحكومة اليونانية بيانات

خول عضوية العملة األوروبية وعجز ميزان المدفوعات إلى مجمل الناتج المحلي وذلك لكي يتسنى لها د

  .قتصادية لحل هذه المشاكلمما أدى إلى التأخير في إتخاذ إجراءات مالية وإ

  2008األزمة المالية العالمية _ب

قتصادي بسبب ضعف الدخل من السياحة والنقل ركود ا المالية العالمية ودخلت فيتأثرت اليونان باألزمة 

، وبلغت نسبة 2009في عام  %9دى إلى زيادة نسبة البطالة لتصبح وضعف التنافسية، مما أالبحري 

  .2009في عام  %13,6دفوعات إلى مجمل الناتج المحلي معجز ميزان ال

  

                                                
 .4: عبد اللطيف درويش، مرجع سابق، ص :)1(

  .13: مرجع سابق، ص محمد حبش،: )2(
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  :)1(إضافة إلى

نتاجية، وتآكل القدرة مو السريع لألجور التي تجاوزت اإلبفعل الن GHPSزيادة الطلب المحلي ل_ 

  .جية لهذه الدولرالتنافسية الخا

 8حاء العالم بين ات على الصعيد العالمي فقد فقدت أسواق المال في جميع أنسعار السندإنخفضت أ_ 

ض نخفاذات الدخل المرتفع كما كان هناك إمع خسائر أعلى عموما في الدول  2010في سنة  %17و

  .كبير في تدفقات رؤوس االموال على الصعيد العالمي

  قراءة في المؤشرات اإلقتصادية الكلية لليونان : الفرع الثالث

  الناتج القومي الحقيقي : أوال 

  الناتج القومي الحقيقي للفرد) 5- 1(شكل                          

  
Source : Dimitri B. papadimitrou, Gennaror Zezza, Vincent Duwicquet , Current proospects 
For The GREEK, Economy, interim Report, annandal –on- hudson, New york, Septembre, 

2012, p :4. 

من خالل الشكل نالحظ أن نصيب الفرد في اليونان شهد زيادة كبيرة جدا في الرفاهية اإلقتصادية خالل 

 %6,1أو ما متوسطه  %210ا كان الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بنسبة عندم 1970و  1960فترة 

عندما  2007حتى عام  2001وقد تسارع النمو في عهد اليورو في  1995و  1980سنويا بين عامي 

في  %20بدأ الناتج المحلي ينخفض وقد انخفض إلى مادون  2008ضربت األزمة العالمية في عام 

   )2(2007ام من ذروته في ع 2012نهاية 

                                                
  .8: نزار سناء، زايدي مريم، مرجع سابق، ص: )1(

)2( : Dimitri B. papadimitrou, Gennaror Zezza, Vincent Duwicquet , opcit, p : 4. 
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  االستهالك في اليونان : ثانيا

 %                         االستهالك في اليونان             ) 4- 1(جدول

العملة   

مليار 

يورو 

لسنة 
2012  

الناتج 

المحلي 

 %االجمالي

لسنة 
2012  

94_09  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  االستهالك

  الخاص
142,8  73,7  3,1  6,2-  7,7-  9,1-  6,7-  1,6-  1,4  

االستهالك 

  العام
34,4  17,8  3,1  8,7-  5,2-  4,2-  4,9-  4,0-  1,2-  

المؤشر 

المنسق 

السعار 

  المستهلك

 -  -  -  4,7  3,1  1,0  0,8-   -0,4  0,3  

 :من إعداد الباحثة بناءا على

Source :  European Commission, European Economic Forecast,Autumn 2013, p :61                        
                                                                                                         

كان ثابتا في ) 2009-1994(من خالل قراءة الجدول نالحظ أن االستهالك الخاص والعام خالل الفترة 

و  2012و 2011و 2010خاص خالل السنوات األخرى لينخفض بالنسبة لإلستهالك ال %3,1حدود 

 الديون السياديةذلك تزامنا مع أزمة  -6,7، -9,1،   -7,7،  - 6,2بنسب مختلفة على التوالي   2013

على  1,4ة ب، بنس2015و  2014التي ألقت بضاللها على اإلقتصاد اليوناني لتوقع أن يرتفع في عام  

ى سنة تعلى حسب التوقعات ح ذلكخفضا طيلة هذه السنوات ليبقى كعكس االستهالك العام الذي كان من

  . % -1,2ب  2015
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  التجارة الخارجية لليونان: ثالثا

  التجارة الخارجية لليونان ) 5- 1(جدول                             

                                                                                             %  

العملة   

مليار 

يورو 

لسنة 
2012  

الناتج 

المحلي 

 %االجمالي

لسنة 
2012  

94_09  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

الصادرات 

سلع و (

  ) خدمات

32,3  27  4,5  5,2  0,3  2.4 -  2.5  4,6  5,5  

واردات 

سلع و (

  ) خدمات

62,1  32,0  4,9  6,2-  7,3-  13,8 -  7,1-   -1,3  2,7  

الميزان 

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

ميزان 

الحساب 

  الجاري

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

 :من اعداد الباحثة بناءا على

Source : European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2013, p : 61                       

                                                                                                                                         

ت من السلع والخدمات كانت ثابتة نالحظ من خالل الجدول أن الصادرات من السلع والخدمات والواردا

 2012و 2011لتنخفض صادرات على التوالي في السنوات  %4,5بنسبة ) 2009_ 94( خالل الفترة 

ويتوقع أن ترتفع خالل السنتين  %2,5بنسبة  2013لتعاود االرتفاع خالل سنة  - %2,4و 0,3بنسبة 

بنسبة  2012و  2011ثيرا خالل سنوات نخفضت كأما الواردات فقد إ  %5,5و  %4,6ن بنسبة المتتاليت

من جراء أزمة الديون  التي تعرضت لها اليونان ةوذلك راجع إلى ثقل حجم األزم %-13,8و  - 7,3%

نخفاض الطلب على السلع والخدمات األجنبية نتيجة تراجع الدخول والسياسة التي دخلت فيها السيادية وإ
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الخسائر أما بالنسبة للميزان التجاري وميزان الحساب الجاري اليونان من أجل الخروج من األزمة بأقل 

فقد تعرض إلى فترات مختلفة ومتفاوتة في العجز إال أن ميزان الحساب الجاري األكثر تضررا ألنه دائما 

  . %- 8,2ب  2015في حالة عجز ومتوقع أن يبقى كذلك إلى غاية 

  االستثمار واالدخار في اليونان : رابعا

  ناندخار في اليواإلاالسثمار و ) 6- 1(جدول                               

                                                                                         %   

العملة   

مليار 

يورو 

لسنة 
2012  

الناتج 

المحلي 

 %االجمالي

لسنة 
2012  

 

09-94 

 

  

 

 

2010 

 

  

 

 

2011 

 

  

2012  2013  2014  2015  

تكوين 

رأس 

المال 

  الثابت

25,5  13,1  

4,3  15,0 -  19,6 -  19,2 -  5,9-  5,3  11,3  

: منها

  المعدات

10,5  5,4  
8,6  8,2-  18,1 -  17,3 -  2,1-  8,9  13,0  

معدل 

ادخار 

  االسر

   -      -  

0,1  1,3-  2,9-  5,5-  4,9-  1,0-  0,7_  

 :من إعداد الباحثة بناءا على

Source : European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2013,p : 61           
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 %               يونان  المجمل االستثمارت ) 6-1(شكل                             

                      

 .60: ، مجلة المستقبل العربي، صأزمة الديون السيادية األوروبية وآليات التعامل معهافاطمة الزهراء رقايقية، : المصدر

مما  2010بليون يورو باألسعار الثابتة من العام 25,5وفقا للجدول والشكل بلغ تكوين رأس المال الثابت 

بليون يورو ويرجع ذلك إلى  31,5ب  2011مقارنة مع مستويات العام  %19يدل على انخفاض قدره 

التي تمر بها اليونان، وعلى  قتصاديةلمالية التقيدية نتيجة لألزمة اإلللنفقات العامة والسياسة ا دانخفاض حا

بين  %179ستثمار األجنبي في اليونان أظهر زيادة معتبرة من صافي تدفق اإل م من األزمة فإنالرغ

بليون يورو في  2,3إلى  2011مليون يورو في  822من مستويات منخفضة من  2012و  2011مي عا

ليونان واألرباح السلبية المعاد ويرجع ذلك أساسا إلى دمج الخسائر بين الشركات األجنبية في ا 2012

ار سالب نتيجة مع بقاء معدل اإلدخ ، )1(ستثمارها وذلك وفقا لتصريح منظمة التعاون والتنمية األوكتادإ

  .للظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع اليوناني

  

  

  

  

  

                                                
)1( : :22 at 30/11/2013 à 18 www.ivestingrecce.gov.gr 
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  البطالة في اليونان : خامسا

  %                                    البطالة في اليونان) 7- 1(جدول                          

العملة   

مليار 

يورو 
2012  

الناتج 

المحلي 

اإلجمالي 
2012  

09-94  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

معدل 

  البطالة

    
1.2  2.6 -  5,6-  2,6  2,7  0,6  2,6  

تعويضات 

  العاملين 

    
9,8  12,6  17,7  24,3  27,0  26,0  24,0  

تكاليف 

وحدة 

العمل 

االقتصاد 

  ككل

    

6.6  2,6-  3,4-  4,2-  7,2-  1,5-  0,0  

حقيقي 

وحدة 

تكلفة 

  العمالة

    

4,8  0,1-  1,8-  6,2-  6,5-  1,5-  0,3-  

 : من اعداد الباحثة بناءا على

Source : European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2013,p : 61          

بعد ذلك  لينخفض %1,2بنسبة ) 09- 94( من خالل الجدول معدل البطالة بالتقريب ثابت خالل الفترة 

وذلك بسبب انخفاض الطلب  - %8,3بنسبة  2014خالل السنوات التالية ليصل إلى أقصى حد له سنة 

ثم ارتفع بعد ذلك في سنة صالحات تحديد األجور بسبب األزمة المالية التي تمر بها اليونان الكلي وإ

  2015سنة  %2,6ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك في حدود   %0,6بنسبة  2014
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  الناتج والدخل القومي اإلجمالي لليونان : سادسا

  %الناتج والدخل القومي اإلجمالي لليونان    ) 8- 1(جدول

العملة     

مليار 

يورو 
2012  

الناتج 

المحلي 

اإلجمالي 
2012  

09-

94  
2010  2011  2012  2013  2014  2015  

الناتج المحلي 

  اإلجمالي
193,7  100,0  2,9  4,9-  7,1-  6,4-  4,0-  0,6  2,9  

الدخل القومي 

  اإلجمالي 
194,7  100,5  2,8  5,3-  7,2-  3,1-  4,7-  0,3_  2,3  

المساهمة في نمو   

الناتج المحلي 

الطلب :االجمالي

  محلي 

-  -  3,5  8,5-  9,0-  10,5-  6,5-  1,2-  2,3  

المساهمة 

في نمو 

الناتج 

المحلي 

  االجمالي

  0,1  0,0  0,3  0,0  -0,4  0,7  -0,2  -  -  المخزونات 

  صافي الصادرات 

-  -  0,5-  3,0  2,4  3,7  2,6  1,6  0,8  

 :من إعداد الباحثة بناءا على 

Source : European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2013,p : 61          
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  نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقى ومكوناته األساسية) 7-1(شكل                      

 

  االستهالك العاماالستهالك الخاص                          

  صافي الصادرات   االستثمار                                   

  الناتج المحلي االجمالي الحقيقي  المخزونات                                 

  التضخم                    

          Source : European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2013, p : 61          

من خالل قراءة الجدول والشكل يتضح أن الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي كانا ثابتين 

على التوالي لينخفض خالل الفترات  2,8و  2,9بنسبة ) 09- 94( ومتقاربين في القيمة خالل الفترة 

و  - %6,4و  - %7,1و  %- 4,9بنسب ) 2013- 2010( الموالية المصادفة لألزمة المالية في اليونان 

 %5,3للناتج المحلي اإلجمالي وكذلك بالنسبة للدخل القومي اإلجمالي الذي تراوحت نسبته مابين  - 4,0%

ب   2015و  2014لنفس السنوات، ويتوقع أن يرتفع في السنوات الموالية  %4,7و   %3,1و  %7,2و 

ياحة في اليونان بحكم أنها عصب اإلقتصاد اليوناني كما نالحظ بسب انتعاش قطاع الس  %2,3و  - 0,3%

رة التنافسية وذلك راجع إلنخفاض القد) 09- 94( كذلك أن صافي الصادرات يقيم بقيمة سالبة في فترة 

و % 2,4ثم  %3,0ثم بدأت ترتفع بعد ذلك بنسب متفاوتة .نخفاض الطلب عليهاللصادرات اليونان وإ

  .2015و  2014زونات نتيجة توقع التعافي من األزمة في السنوات مع  ارتفاع المخ 3,7%
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  الدين االجمالي والتوازن العام : سابعا

                                                  %                      ن العام لليونانزالدين االجمالي والتوا) 9-1(جدول                   

العملة   

مليار 

  يورو

الناتج 

المحلي 

  االجمالي

94_09  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

صافي 

اإلقراض 

أو ) +(

-(االقتراض

(  

  

-  

  

-  
8,3-  11,0-  9.8 -  2,9-  0,4-  0,1-  0.2  

توازن 

الميزانية 

المعدلة 

  دوريا

  

-  

  

-  
7,0-  8,4-  5,2-  3,2-  7,5-  2,6  0,9  

توازن 

الميزانية 

  الهيكلية

  

-  

  

-  
8,3-  8,9-  5,8-  1,0-  1,2  1,0  0,1-  

التوازن 

العام 

  للحكومة

  

-  

  

-  
6,7-  10,7-  9,5-  9,0-  13,5-  2,0-  1,1-  

الدين 

اإلجمالي 

  العام

  

-  

  

-  
103,8  148,3  170,3  156,9  176,2  175,9  170,9  

  :  من إعداد الباحثة بناءا على 

Source : European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2013 ;p : 61      

من خالل مالحظة بيانات وأرقام الجدول أعاله نالحظ أن الموقف المالي لليونان صعب جدا، ويبرز ذلك 

من خالل تزايد الدين العام وتذبذب في عجز الميزانية الهيكلية والتوازن العام للحكومة مع توقع تحسن 

في النمو والتعقيد بالنسبة  االقتصاد اليوناني يواجه صعوباتيجعل  ، وهذا ما2015و  2014ع في الوض

لحصولها على مصادر اإلقراض باإلضافة إلى النسبة المرتفعة من الدين اإلجمالي للحكومة العامة الذي 

 %60اليورو المحدد ب يعتبر مرتفعا جدا وخروج اليونان من الشرط الضروري إلى اإلنضمام إلى منطقة 

 176,2ب  2013ذ وصلت إلى حد قياسي سنة الي والتي فاقت الحدود المعقولة إمن الناتج المحلي اإلجم

  .بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي
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  األول الفصل خالصة

يواجه اإلقتصاد العالمي أنواعا متعددة من األزمات التي تختلف في سبب حدوثها وشدتها ومراحلها  

جها، وقد كان آخرها أزمة الديون السيادية التي ضربت اإلتحاد األوروبي وهددت بإنهيار اإلتحاد ونتائ

النقدي واضعة إياه أمام أكبر و أشد إختبار عرفة خالل مسيرة تكامله من خالل مؤشرات السلبية التي 

في منطقة  %50هرت بمجرد اإلعالن عن األزمة، حيث ارتفع الدين الحكومي اإلجمالي ألكثر من ظ

واتفاع في معدالت الفائدة في أوساط المتعاملين  %14زنة العامة الذي فاق اليورو والعجز الكبير في الموا

  ,.في األسواق المالية والتي تعتبر أهم ركائز قيام النظام النقدي األوروبي

  



 

 الفصل الثاني

إفرازات أزمة الديون 

السيادية على دول اإلتحاد 

وعلى الشراكة 

 األورومتوسطية
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  تمهيد 

دها من خالل إعالن سعى اإلتحاد األوروبي في إطار العالقات المتعددة األطراف إلى سياسة متوسطية جس

وروبية إلستراتيجية الجديدة للمجموعة األتضمن مجموعة من المبادئ برزت من خالل ابرشلونة الذي 

عن طريق تجاه دول المنطقة المتوسطية بهدف تعزيز الكيان األوروبي في منطقة البحر األبيض المتوسط 

كل بلد من بلدان منطقة جنوبي المتوسط، وتمديد العالقات إلى سياسة الجوار  توقيع اتفاقيات ثنائية مع

الجوار أداة أساسية للتعاون ياسة اإلنتقال واإلصالح بحيث تصبح سفي مم الجهود األاألوروبي من خالل 

ل اإلمكانيات المتاحة، وفي خظام األوضاع العالمية وتشابك ليمي يساعد على تطوير الكامل في ظاإلق

ألزمات و انتقال من نقطة المركز لدول ، وتدويل ا، وتعدد الروابط المالية والتجارية العالقات اإلقتصادية

فإن أزمة الديون السيادية  طار العالقات الثنائية والمجاورة في إ المحيطة اإلتحاد األوروبي إلى الدول

دولة التي انطلقت فيها شرارة ألول مرة بل ينتقل أثرها إلى دول اإلتحاد على ال تقتصر فقط األوروبية 

وهذا األثر قد يكون سطحي أو عميق بحسب   عالقاتب به األوروبي نفسها بل وإلى الدول التي ترتبط

، وعلى هذا األساس سوف نتطلع إلى ذلك في هذا الفصل وفقا إلى ثالث مباحث ابط اإلقتصاديةدرجة الرو

  : اآلتية

    مسار الشراكة األورومتوسطية :المبحث األول

  تداعيات األزمة المالية اليونانية على دول اإلتحاد األوروبي والحلول المقترحة :المبحث الثاني

    الشريكة إلى الدولانتقال أزمة منطقة اليورو : المبحث الثالث
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  مسار الشراكة األورومتوسطية   :األولالمبحث 

استرشادا بإطار العمل متعدد األطراف الذي ينص وتنفيذا للسياسة المتوسطية الجديدة لإلتحاد األوروبي   

عرض  المتوسطان منطقة جنوبي عليه اعالن برشلونة وبهدف توقيع اتفاقيات ثنائية مع كل بلد من بلد

مون لكنها المشاركة مشروعات متقاربة المض التفاقياتاإلتحاد األوروبي على الدول المقترح انضمامها 

  .(1)تختلف في التفاصيل

  السياق التاريخي للعالقات األورومتوسطية : المطلب األول

باردة، تحركات من جانب الدول بعد الحرب ال شهد النصف األول من التسعينات وفي بداية مرحلة ما

الكبرى إلعادة صياغة شق العالقات الدولية، وقادت الواليات المتحدة األمريكية بعد تفردها جهودا إلرساء 

قواعد نظام عالمي جديد لم يتبلور بعد لشكوك جادة في امكانية قيامه على نمط أحادي القطبية، كما 

ييم سياستها تجاه دول الجوار على شرق و جنوب المتوسط، توجهت دول اإلتحاد األوروبي نحو اعادة تق

الذي تضمن التأكيد على أن الضفتين  1992وكانت بدايات هذا التوجه البيان الذي عقد في لشبونة 

، وقد ركزت أوربا على خلق أكبر تجمع )2(الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط تماما كالشرق األوسط

ور اإلتحاد األوروبي ممثال ألوربا ودائما وفي نفس اطار المحور األول اقتصادي يكون في المركز و مح

توجد مجموعتان حيث تضم المجموعة األولى الدول االشتراكية سابقا حيث أن اندماجها في اإلتحاد 

، أما المجموعة الثانية فتمثل الدول العربية جنوب المتوسط وتتكون في ∗اقتصاديا وعسكريا في حلف الناتو

وبناءا على ، )3(ثم تضاف إليها دول مجلس التعاون الخليجي وباقي الدول العربية دولة 12 البداية من

  .ماسبق تم اقتراح انشاء منطقة للشراكة األورومتوسطية

  ماهية الشراكة األورومتوسطية: الفرع األول

وع من التكتالت، فمفهوم الخاصة بهذا الن رومتوسطية البد من تحديد المفاهيمقبل التطرق للشراكة األو

الشراكة له مجال واسع يتطلب حصره في معنى دقيق، فالشراكة هي أحد أشكال التقارب والتعاون بين 

البلدان والمؤسسات بإخالف جنسياتهم قصد قيام مشروع معين كما يمكن اعتبارها مبدأ لتقاسم المخاطر 

  .)4(اقوتحقيق المصالح في فترات زمنية محدودة وكل هذا وفق اتف

                                                
(1)

  .289: ، ص2008وال دار نشر، ، بدون بلد التجارة الخارجيةعبد الهادي عبد القادر سويفي، :  
   .484،485: ، ص ص2006، دار إجي للطباعة والنشر، مصر، "فرص وتحديات" العولمة ومستقبل اإلقتصاد العربي نبيل حشاد، : )2(

ر الرئيسى مقرها بروكسل، والدو 1949بناءا على معاهدة شمال األطلسي تم التوقيع عليها سنة  1949منظمة حلف شمال األطلسي تأسس سنة  ∗

 . عة لهلهذا الحلف حراسة حرية الدول األعضاء وحمايتها من خالل القوة العسكرية، وكل الدول األعضاء تساهم في القوى والمعدات العسكرية التاب

  .65: ، ص2004وت، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيرالتحوالت اإلقتصادية العربية واأللفية الثالثةخرون، أحمد السيد النجار وآ: )3(

: ، ص2012، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، اإلندماج في اإلقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائراكرام مياسي، : )4(

197. 
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   محاولة لفهم المتوسطية: أوال

ن مشروع المتوسطية أو ما يسمى بالشراكة األورومتوسطية ينطلق بالقوة إلى األمام للسيطرة على إ

المنطقة العربية اقتصاديا وثقافيا وربط أمنها باألمن األوروبي، والمتوسطية هي مشروع المجموعة 

إعادة تأكيد التواجد األوروبي على الساحة الدولية، كمنافس األوروبية، وهو يبلور رغبة األوروبين في 

  .)1(قوي وفعال ضد أمريكا التي استأثرت بالزعامة الدولية لعديد السنوات

  تعريف الشراكة األورومتوسطية : ثالثا

إن مصطلح الشراكة بما يمتاز به من حداثة يفترض عدة معان ال تختلف فيما بينها من حيث الطبيعة بقدر 

  .)2(تختلف من حيث الدرجة ويمكن حصرها كما يلي ما

   معنى عام _ 1

ويتماشى فيه عقد الشراكة مع عقد الشركة حيث تصبح الشراكة بمثابة اتفاق يلتزم بمقتضاه شخصين أو 

أكثر من أشخاص القانون الدولي العام على المساهمة في استغالل فضاء مشترك بهدف التنمية المتبادلة أو 

  .عة مشتركة تجمع ما بين السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي وحتى الثقافي لتحقيق منف

  معنى خاص _ 2

ويضيق فيه معنى الشراكة إلى الحد الذي يجعل منه مجرد اتفاق على اإلقامة التدريجية لمنطقة التبادل 

  .الحر بين أطراف العقد حسب جدول زمني متفق عليه بينهم

  :راكة األورومتوسطية والتي نسيغ بعضها فيما يليلقد تعددت التعاريف الخاصة بالش

الشراكة األورومتوسطية يقصد بها بلدان المشرق والمغرب واسرائيل التي ترتبط بشراكة مع اإلتحاد 

األوروبي، وأن هذه الشراكة سوف تبدأ بالتحرير التدريجي للتجارة مع الدعم المالي قبل اإلنطالق نحو 

جتماعي والهجرة والبيئة قرار اإليتضمن التنمية اإلقتصادية والتجارة واإلستتعاون سياسي وإقتصادي أكبر 

قامة منطقة أوروبية متوسطية تتألف من ثالثين إلى أربعين ن الهدف النهائي من هذه الشراكة إعلى أن يكو

  .)3(دولة

                                                
 .14_13: ص ، ص2001، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، المتوسطية والشرق أوسطية وجهان لعملة واحدةمحمد العربي فالح، : )1(

 2007، الجزائر، دار الخلدونية، ، التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إلى احتكار الخواصعجة الجياللي، :  )2(

  .274: ،ص

العربي كألية لتحسين وتفعيل  ، الملتقى الدولي حول التكامل اإلقتصاديالمشاركة األوروعربية مالها وما عليها وسبل تفعيلهامحمد مرسي،  : )3(

 .560: ،ص2004ماي  8/9الشراكة العربية األوروبية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، أيام
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البحر األبيض كما تعرف الشراكة األورومتوسطية على أنها تجمع اقليمي يشمل جميع الدول الواقعة على 

المتوسط ، وتضم هذه الشراكة دول اإلتحاد األوروبي في شمال المتوسط سواء كانت أوروبية أو آسيوية 

توسط سواء كانت متوسطية أو ليست أو أفريقية، وتضم هذه الشراكة دول األتحاد األوروبي في شمال الم

ي شرقه وجنوبه إضافة إلى لعربية فتوسطية طالما أنها أعضاء في اإلتحاد األوروبي، وجميع الدول ام

مال متعدد األطراف حيث ال طارا شايل وتعد هذه الشراكة وكما حددها إعالن برشلونة إسرائتركيا وإ

تفاقا تجاريا عابرا وال توافقا سياسيا محددا بل هي سير في طريق نحو مصير مشترك يشمل كل تعتبر إ

حدى األدوات الرئيسية لتجسيد التعاون قافية، كما تمثل إلثوا واالجتماعية واالقتصاديةالجوانب السياسية 

الحقيقي بين اإلتحاد األوروبي وكل من الدول المتوسطية المشاركة من أجل مواجهة التحديات 

  .)1(المشتركة

عالقة تعاون بين اإلتحاد ودول البحر المتوسط ليست وليدة بالشراكة األورومتوسطية  كما تعرف كذلك

ظروف الدولية الجديدة جاءت كنقطة تحول جديدة في مسار العالقات األورومتوسطية نتيجة الاليوم وإنما 

دفع باإلتحاد  أ كقوة عالمية في مختلف الميادين، وهذا ما. م.نهيار المعسكر الشرقي وبروز والتي ميزت إ

ن له المجال لمنافسة رتقاء بها إلى شراكة حقيقية وتعاون فعال يفتحاألوروبي إلى تطوير هذه العالقة وإا

لك لتحقيق التنمية وسط أكثر مما يعمالن على الشكل وذتحدة األمريكية في منطقة البحر المتمالواليات ال

  .)2(في دول الطرف اآلخر واالجتماعية االقتصادية

اكة والذي وضحت فيه الشر) 1995نوفمبر ( لمشروع المتوسطي من مؤتمر برشلونةلم يبدأ ا

سابقة، بدأت منذ السبعينات لما أعلن عنه بالسياسة المتوسطية  الجتماعاتمتداد ل هو إاألورومتوسطية ب

وكذلك الدعوة إلى السياسة ) 1974،1992(والحوار العربي األوروبي ) 1972،1989(الشاملة بين سنتي 

  . )3()1991،1992(وكذا مبادرة األمن والتعاون في المتوسط ) 1989،1995(المتوسطية الجديدة 

  

  

  

  

                                                
 .198: اكرام مياسي، مرجع سابق، ص: )1(

لي حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على اإلقتصاد الجزائري وعلى ، ملتقى الدو محتوى الشراكة األوروجزائريةغراب رزيقة، سجار نادية، : )2(

، 13/14يومي سطيف، الجزائر، من منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسير، جامعة فرحات عباس، 

     .5: ، الجزائر، ص2006

 .14: محمد العربي فالح، مرجع سابق، ص:  )3(
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   دوافع الشراكة األورومتوسطية: الفرع الثاني

تبنى اإلتحاد األوروبي اإلستراتيجية الجديدة في مؤتمر برشلونة للتعامل مع دول حوض المتوسط التي 

  . )1(حصر دوافعها األساسية إلقامة الشراكة األورومتوسطية فيما يلي

الجيوسياسية واإلستراتيجية رأسا قلب الساحة األوروبية  1989انهيار جدار برلين في نوفمبر  -

على عقب، حيث كان لتقدم العديد من دول وسط وشرق أوروبا لإلنظمام لإلتحاد األوروبي دور 

 .في إعادة توازن عالقات اإلتحاد األوروبي جنوبا

العالمي، كما أصبح تكوين  لالقتصادأصبحت ظاهرتا العولمة واإلقليمية من المالمح األساسية  -

 .قليمية نقاطا رئيسية تشكل الخريطة الجديدة للنظام العالمي الجديدالتجمعات اإل

يمكن أن تحل داخل أوروبا، بل هي تحتاج إلى الفضاء  وعي لدى أوروبا بأن مشاكلها ال -

المتوسطي لحل جزء من المشاكل األوروبية مثال ذلك الهجرة التي تتطلب تعاونا متوسطيا من 

ي بلدانهم لدفع التنمية مما يساعد  على وضع حد للهجرة غير خالل الدافع للمهاجرين للبقاء ف

شرعية والتطرف، ال يحل في أوروبا بل يقتضي حله أن يكون على مستوى متوسطي، وتلوث 

 .البيئة أيضا ال يمكن حله دون سياسة متوسطية

وعي حكومي وعربي بضرورة اإلنفتاح على تكنولوجيا والمعرفة ونقل العلم من أجل تنمية  -

ي بما هو تعددية لقدرات العربية، ووعي حكومات العربية بضرورة األخذ باألسلوب الديموقراطا

يمكن بدون شراكة حقيقية  حترام للرأي اآلخر لتكريس حقوق اإلنسان وهذا الفكرية وسياسية وإ

 .مع أوروبا

العسكري أمن أوربا هو من أمن البحر األبيض المتوسط، واألمن بمفهوم استراتيجي ليس األمن  -

فحسب، بل أمن االقتصادي والثقافي واإلجتماعي، فال يمكن أن تكون أوربا مستقرة وبلدان 

 .الحوض الجنوبي للبحر األبيض المتوسط مضطربة

الشراكة تخدم التوجهات األوروبية نحو تطوير عملية اإلندماج األوروبي ولدعم ابراز أوروبا  -

كقوة اقتصادية لها مناطق نفودها، مما يدعم موقفها في عملية المنافسة مع القوى اإلقتصادية 

الدولية األخرى، أو في كل األحوال فإن المحرك األساسي والهدف الرئيسي لفكرة الشراكة 

 رومتوسطية هو التنافس الخفي والمعلن بين الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي للسيطرة على األو

 .مقاليد األمور في المنطقة العربية

                                                
ملتقى الدولي حول آثار ، اآلثار المتوقعة لإلقتصاد الوطني من خالل اقامة منطقة التبادل الحر األوروجزائريرميدي عبد الوهاب، سماي علي، : )1(

نعكاسات اتفاق الشراكة على اإلقتصاد الجزائري وعلى من منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسير، وإ

 .06: ، الجزائر، ص2006، 13/14يومي سطيف، الجزائر، جامعة فرحات عباس، 
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اإلتحاد األوروبي يريد أن يلعب دورا في إدارة وتقرير شؤون المنطقة التي يرتبط بها بعالقات  -

لتاريخ، خاصة بعد أن استفردت الواليات ثقافية واقتصادية وتجارية تعود جذورها إلى أعماق ا

 .المتحدة بالمنطقة تحت حجة مصالحها اإلستراتيجية وخاصة النفطية

  أهداف الشراكة األورومتوسطية : الفرع الثالث

عموما يمكن تلخيص أهداف اإلتحاد األوروبي والدول المتوسطية من عقد الشراكة األورومتوسطية فيما 

  .)1(ادناه

  تحاد األوروبي من الشراكة األورومتوسطيةأهداف اإل: أوال

ستقرار في دول منطقة المتوسطة، حيث تعاني بعض الدول من عدة مشاكل العمل على تحقيق اإل -

ستقرار وهذا عن طريق توفير عوامل اإل) العنف السياسي، الصراع في الشرق األوسط( أمنية 

عيشة فيها من خالل دعم الم حداث نمو متواصل ورفع مستوياتفيها من خالل العمل على إ

صالح االقتصادي والتعاون المالي عالوة على دعم االصالح السياسي فإستقرار وتشجيع اإل

 : الوضع األمني، وكذا األوضاع اإلقتصادية في الدول الشريكة من شأنه

ت ضمان أمن أوروبا ومواجهة أخطار الحركات األوصولية واإلرهاب والمخدرا •

 .نتشار األسحلة خصوصا الغير تقليديةمواجهة خطر إوالجريمة المنظمة و

فرنسا،ايطاليا، ( التقليل من موجة الهجرة السرية خصوصا نحو دول جنوب أوروبا  •

لما لها من آثار سلبية والتي تتزايد من يوم إلى آخر إذا بقيت األوضاع ..) اسبانيا، اليونان

 .في دول الضفة الجنوبية على حالها

أوروبية متوسطية وهو ما يمكن االتحاد ) سياسية واقتصادية( اتيجية قامة منطقة استرإ •

ولية، ومن جهة أخرى التكيف مع األوروبي من جهة على تقوية موقعه في الساحة الد

تجاه الواسع ألقلمة العالم وضمان حصة أوروبا في اإلقتصاد العالمي ومن خالل توسيع اإل

ه فيها الواليات المتحدة األمريكية والتي نفوذه في منطقة حوض المتوسط والتي تنافس

 .تسعى بدورها على االستحواذ عليها

عدون دول غنية  لغاز خصوصا وأن بعض الشركاء يضمان مصادر دائمة للطاقة بالنفط وا •

 .بالنفط كما هو الحال بالنسبة للجزائر

  

  

                                                
 .7:نفس المرجع، ص:  )1(
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  أهداف الدول المتوسطية الشريكة: ثانيا

والقروض الممنوحة من قبل األوروبين بغية تمويل مختلف الحصول على المساعدات المالية  -

 .المشاريع اإلنمائية، عالوة على جذب أكبر للرأسمال األوروبي في شكل استثمارات مباشرة

انفتاح أكثر ألسواق دول االتحاد األوروبي أمام صادراتها الصناعية من جهة، وتخفيض الحواجز  -

عية وهو ما يمكنها من تحقيق مكاسب من خالل والعراقيل المفروضة على صادراتها الزرا

 .مبادالتها التجارية مع دول اإلتحاد

القضاء أو على األقل التقليل من حدة المشاكل اإلجتماعية التي تأتي البطالة على رأسها والتي  -

 .تعاني منها شرائح واسعة من مجتمعات الضفة الجنوبية والشرقية للمتوسط

طار فرص ة من الخبرات األوروبية وهذا في إليها واإلستفادوالمعارف الحديثة إل التكنولوجيا انتقا -

 .التعاون التي تطرحها الشراكة في ميادين مختلفة

  تفاقيات وآليات الدخول للشراكة األورومتوسطية إ: المطلب الثاني

وسطية فقد تم في المنطقة المت براز دور وفاعلية أوروباق مشروع الشراكة األورومتوسطية وإولتحقي

قامة شراكة بين االتحاد األوروبي من جهة، والبلدان المتوسطية في الشرق اإلتفاق من حيث المبدأ على إ

فريقيا من جهة أخرى، فقد عقدت لهذا الغرض اتفاقيات وآليات لتجسيد مشروع الشراكة وشمال إ األوسط

  .األورومتوسطية 

  ية اتفاقيات الشراكة األورومتوسط: الفرع األول

األعضاء في  ∗ان اتفاقية الشراكة األوروبية المتوسطية تعرف بأنها أداة ثنائية بين الدول الخمس عشرة

دولية ملزمة للطرفين تركز  ∗∗االتحاد األوروبي من جهة وبين الشريك المتوسطي من جهة وهي معاهدة

  .)1(على التجارة والتكامل االقتصادي واألمن والحوار السياسي

  

  

                                                
النمسا، بلجيكا، الدانمارك، ألمانيا، أسبانيا، قلندا، فرنسا، اليونان، ايرلندا، ايطاليا، لسمبورغ، هولندا، ( الدول الخمسة عشرة في االحاد األوروبي  ∗

رب، السلطة الفلسطينية، الجزائر، قبرص، مصر، اسرائيل، األردن، لبنان، مالطة، المغ( ، أما الدول المتوسطية )البرتغال، المملكة المتحدة، السويد

 )سوريا، تونس، تركيا

هي اتفاق يعقد بين دولتين أو أكثر كتابيا، ويخضع للقانون الدولي، سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا : عرفتها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ∗∗

 .كانت تسميته

، مجلة العلوم اإلتحاد األوروبي وأثره على ثقافة المؤسسة اإلقتصادية في الجزائرالشراكة مع عبد الحق جنان، محمد رمزي جودي، اتفاقية :  )1(

 .77: ، ، ص2007، نوفمبر 17اإلنسانية، ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة محمد خيضر، الجزائر، عدد 
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  تفاقية برشلونة إ: أوال

تحاد األوروبي تماع بين وزراء الخارجية لدول اإلفي برشلونة بإسبانيا عقد اج 28/11/1995و  27في 

والدول العربية المرتبطة بإتفاقيات الخارجية لدول اإلتحاد األوروبي والدول العربية المرتبطة بإتفاقيات مع 

واسرائيل وفلسطين وتم في هذا المؤتمر مناقشة  اإلتحاد األوروبي باإلضافة إلى األردن وموريتانيا

تفاق موضح به الخطوط العريضة سياسي بما يساعد على التوصل إلى إمجاالت التعاون اإلقتصادي وال

لصور التعاون وهذه الخطوط العريضة يمكن أن توضح في شكل ميثاق جديد بحيث يكون متالئم مع 

نظمة التعاون األوروبي وقد صدر عن مؤتمر برشلونة الجهود التي يدعمها اإلتحاد األوروبي في م

قامة عالقات بينية على إ والذي عبر عن رغبة الدول المشاركة في) بندا 70الذي يتكون من ( إعالنها 

أساس تعاون وتضامن شاملين مع العمل على تعزيز التعامالت الثنائية ودعم كل الجهود التي تهدف إلى 

التنمية في حوض البحر المتوسط ولقد نتج عن مؤتمر برشلونة خطوط تحقيق السالم واالستقرار و

عريضة في الجانب السياسي واألمن والجانب اإلقتصادي والمالي والجانب اإلجتماعي والثقافي 

  .)1(واإلنساني

خراج العالقات بين رسمي عن الشراكة األورومتوسطية وإعالن الويعتبر إعالن برشلونة بمثابة اإل

  .)2(وذلك عن طريق كسر حواجز بين الشريكين" الشراكة"بفكرة جديدة عن طريق الطرفين 

  أبعاد اتفاقية برشلونة    _  1

تفاقية برشلونة المقترح يحتوي العديد لح األطراف المتعاقدة فإن مشروع إمن أجل بلوغ التوازن بين مصا

  )3(:من المحاور ويسعى لبلوغها وهي

  البعد السياسي واألمني _ أ

ات ستقرار، وذلك عبر سياسات التنسيق لمحاربة الحركإلى تكوين فضاء موحد للسالم واإل هدفوي

ستقرار اإلتحاد األوروبي مرهون باإلستقرار األمني في الضفة الجنوبية السياسية المتطرفة، وأن ضمان إ

  :)4(للمتوسط، وفي هذا الجانب تتعهد األطراف المشاركة بعدة أمور أساسية يتمثل أهمها في

 .العمل وفق ميثاق األمم المتحدة والبيان الدولي لحقوق اإلنسان  -

                                                
 .161: ، ص2006، الدار الجامعية، اإلسكندرية، الت االقتصادية حتى الكويزاقتصاديات المشاركة الدولية من التكتعبد المطلب عبد الحميد، :  )1(

)2( youcef benabdallah ; «  l’algerie dans la perspective de l’accord d’association avec l’union europeénne ; les 
cahiers du cread n 75 ; 2006 ; p : 199 

، مجلة األبحاث اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية الشراكة األوروجزائرية وانعكاساته على اإلقتصاد الوطنيأبعاد اتفاق الصادق بوشنافة، :  )3(

 .41: ، ص2008، 02وعلوم التسير، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، العدد 

 .285: عبد الهادي عبد القادر سوفي، مرجع سابق، ص : )4(
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 .تنمية دولة القانون والديموقراطية -

 .احترام التنوع التعددية داخل مجتمعات الدول األطراف ومكافحة كافة مظاهر التعصب -

 .تشجيع وضمان األمن اإلقليمي بين األطراف -

 .المنظمة ومكافحة اإلرهاب توطيد التعاون من أجل الوقاية من الجريمة -

ستقرار جعل منطقة البحر المتوسط منطقة إ وبالتالي تهدف المشاركة السياسية واألمنية في جوهرها إلى

اطية وحقوق اإلنسان على الصعيد اإلقليمي كما تعمل على تدشين نظم سياسية ليبرالية تحترم الديموقر

وذلك عن طريق انشاء اآلليات المؤسسية للحوار  حتواء التوترات الناشئة عن الهجرةوالتعددية، وإ

  .السياسي واإلقتصادي المرتكز على احترام مبادئ القانون الدولي

  البعد اإلقتصادي والمالي _ ب

وذلك عن طريق بناء منطقة ازهار مشترك عن طريق عقد اجتماعات بصفة دورية حسب اإلقتضاء _ 

من خالل الندوات أو المؤتمرات وكذى اشراك القطاع الخاص بغية التوصل إلى تحقيق هذه األهداف، 

  :)1(ما يلي نشاء شراكة اقتصادية ومالية على أساسالدول المتوسطية توصلو إلى قرار إفاإلتحاد األوروبي 

تنازل خاللها تدريجيا كافة العوائق الجمركية وغير  2010انشاء منطقة تجارة حرة بحلول  •

 .جمركية التي تعترض التجارة بين الدول المعنية

 .القضاء على الحواجز التقنية أمام التجارة الزراعية •

 .س البياناتالتعاون فيما بين المنظمات اإلحصائية بهدف توفير بيانات موثوقة على أسا •

زيادة العمل المنسق وزيادة اإلتحاد األوروبي المساعدة المالية لشركائها وقد حدد له المجاالت  •

 :اآلتية

التسليم بأن التنمية اإلقتصادية البد أن تبنى عن طريق المدخرات المحلية والتي توجه  �

 إلى االستثمار وذلك باإلضافة إلى االستثمار األجنبي المباشر

ادارية مشجعة عن طريق تشجيع منشآت األعمال على الدخول في اتفاقيات خلق بيئة  �

 .مع بعضها ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فنيا

االعتراف بدور المرأة في التنمية والعمل على زيادة اسهمها في الحياة االقتصادية  �

 .واالجتماعية

 .السمكية بالثروةاالهتمام  �

 .نميتها وحسن ادارتهااإلهتمام بالموارد المائية وت �

 .التعاون في تحسين البنية األساسية والنهوض بشبكات الطرق وتكنولوجيا المعلومات �

                                                
)1(  :barcelona declaration adopted at the euro- méditérranzan , conference 27_28/11/95 
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التعاون المالي اتباع سياسات اقتصادية مبنية على قواعد اقتصاد السوق ويشير بيان برشلونة إلى أهمية _ 

ائية من الدول األوروبية وتوجيهها قامة منطقة التجارة وضرورة زيادة المعونات الثنلنجاح المشاركة وإ

  .)1(بصفة أساسية لدعم التنمية، وكذلك توجيه القدرات اإلقتصادية الداخلية إلى اإلستثمار المحلي

  البعد اإلجتماعي والثقافي واإلنساني_ ج 

 حترامتقاليد، وإحترام تنوعها وما تحمله من عادات ويف الحوار العلمي بين الثقافات وإويهدف إلى تكث

مام بالمجتمع المدني واشراكه األديان والطقوس الدينية ومحاربة كل مظاهر العنصرية والتعصب واإلهت

  .)2(واالهتمام بالعامل البشري وتطويره دارة شؤون بالده، والتقليص من ضغوط الهجرة الالمشروعة،في إ

   )3(تفق الشركاء على مجموعة من النقاط للتقريب بين الشعوب هيوقد إ

دى التاريخ المشترك بين االتحاد األوروبي وحوض البحر األبيض المتوسط إلى ظهور حيث أ -

مجموعة من الفلسفات والقيم والمعتقدات التي تمثل فيها الحوار الثقافي والديني أمرا حيويا للتفاهم 

 .المتبادل

سطية األساس حيث بعد تعزيز القيم العامة والمبادئ المشتركة والدفاع عنها بين الدول األورومتو -

لخلق بيئة مواتية للسالم واالستقرار تقضي إلى تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية 

 .ووجود شراكة أورومتوسطية أكثر فعالية

حيث يتم فهم الحوار بين الثقافات على أنه تبادل لآلراء مفتوح ومتسم باإلحترام بين األفراد  -

 .هم العرقية والثقافية والدينية واللغويةنتماءاتختالف إوالجماعات على ا

التشدد على أنه ينبغي أن يستند أي ميثاق أورومتوسطي للقيم إلى مجموعة من المبادئ المشتركة  -

 : بما في ذلك

حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والدين أو  •

االعالم، متضمنة الوصول غير المقيد للمعلومات المعتقد وتكوين اإلتحدات ووسائل 

بإعتبار الوصول إلى األنترنت حق من حقوق اإلنسان، ( واإلتصاالت وشبكة األنترنت 

 ).حسبما أعلنته األمم المتحدة والمساواة بين الجنسين

 .محاربة التمييز والعنصرية •

 .والتنمية المستدامةالتوزيع العادل للدخل، والثروة والفرص والتماسك اإلجتماعي  •

 .االستقرار الديموقراطي والعدالة وسيادة القانون، ومحاربة الفسادة والحكم الرشيد •

                                                
 .163، 162: ، مرجع سابق، ص صاقتصاديات المشاركة الدولية من التكتالت االقتصادية حتى الكويزعبد المطلب عبد الحميد، :  )1(

  . 225: ، ص2011، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، االقتصاد الدوليعثمان أبو حرب،  : )2(

 .2،3: ، ص ص2011، الجمعية البرلمانية إلتحاد من أجل المتوسط، ميثاق متوسطي للقيم والحوار بين الثقافاتكاسوليدس، :  )3(
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 .تجنب استخدام القوة وتسوية الصراعات بصورة سليمة •

يعتبر التعاون الثقافي على أساس حوار بين الثقافات، بما في ذلك جميع قطاعات المجتمع والهيئات  -

 .الجمعيات أمرا ضرورياالثقافية والمؤسسات و

يهدف إلى تحقيق اإلندماج السياسي، وهو يقوم  على الرغم من أن مشروع الشراكة األورومتوسطية ال

ارية للدول المشاركة، وال يعارض إقامة تجمعات جهوية على على احترام الخصوصيات الثقافية والحض

سطي، لكن هذا ال ينفي وجود مصالح عتبارات قومية أو ثقافية خالفا للمشروع األمريكي الشرق أوإ

قتصادي قادر على استعاب فائض تصادية تمثلت أساسا في خلق فضاء إأوروبية طبعت عليها األطماع االق

االنتاج األوروبي، وهو نتيجة حتمية للتفاوت في عالقات القوة بين االتحاد األوروبي والدول المتوسطية 

فاوض انفراديا وعلى الرغم من تأكيد حق الدول في اختيار نظمها المشاركة، وبخاصة العربية منها التي تت

إال أن هذا الحق تم اجهاضه حين أصر االتحاد األوروبي على أن التعاون االقتصادي والمالي مرهونان 

)1(بالمزيد من الحرية ودعم القطاع الخاص لدى الدول المشاركة
 

  المؤتمرات الالحقة إلعالن برشلونة : ثانيا

ن برشلونة على عقد مؤتمرات وزراء خارجية الدول األوروبية والدول المتوسطية سنويا نص اعال

وبصفة دورية وبالتناوب بين هذه الدول إال أن هذا الطلب رفض من طرف وزراء خارجية الدول العربية 

إلحتضان هذه المؤتمرات في الدول العربية، وهذا قصد تفويت الفرصة على اسرائيل للمشاركة في 

المؤتمرات الوزراية التي ستعقد في الدول العربية، وبالتالي ستحول هذه الشراكة إلى جسر سياسي لعبور 

اسرائيل إلى الوطن العربي، وبالتالي تكون اسرائيل اذا ما تم عقد هذه اإلجتماعات في الدول العربية قد 

اإلعتراف بها بأنها من دول نجحت في تجاوز الطريق نحو الغاء أحكام المقاطعة العربية إلسرائيل و

  .المنطقة وعلى أنها كيان متوسطي جغرافيا وسياسيا

ففي ظل هذه المعطيات تركزت األنظار على مالطا كدولة متوسطية إلحتضان المؤتمر الثاني للشراكة 

وقد وافقت جميع الدول على هذا ) اجتماع وزراء خارجية الدول المتوسطية واألوروبية(األورومتوسطية 

 .)2(قتراح، وفيما يلي الوقوف عند بعض أو أهم المؤتمرات المنعقدةاال

  

  

                                                
 .49:، ص2008، الجزائر، 39العدد ، مجلة بحوث اقتصادية عربية، االقتصاد العربي وتحديات القرن الواحد والعشرينشريط عابد، :  )1(

، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراء في دراسة تحليلية وتقيمية إلتفاقيات الشراكة العربية األورومتوسطيةعمورة جمال، : )2(

  .222، 221: ، ص ص2005/2006العلوم االقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر، 
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  ) مالطا(مؤتمر فاليتا _  1

بحضور وفود الدول السبع والعشرون األطراف في  1997أفريل  16 -15نعقد المؤتمر للفترة من إ

وتحديد  1995رشلونة المشاركة األوروبية المتوسطية لتقييم ما تم تحقيقه من المحاور التي تناولها مؤتمر ب

ضافة إلى خطة تأهيل المؤسسات الصناعية في دول واجه برنامج المساعدات األروبية إالصعوبات التي ت

جنوب المتوسط وقد أعدت الدول العربية المشاركة بيانا من أربعة محاور أساسية في مقدمتها عملية 

صادية والثقافية وقضية المهاجرين العرب في السالم في الشرق األوسط والتعاون اإلقليمي والمشاركة اإلقت

حالة المسائل الخالفية التي بصورة متوازنة وتم اإلتفاق على إ أوروبا صدرت عن المؤتمر الوثيقة الختامية

تضمنها البيان الختامي إلى إجتماعات كبار المسؤولين من بينها المجال اإلقتصادي مسألة التجارة في 

ة والمخصصات المالية لدول البحر المتوسط، ورغم التقدم المتحقق بشكل ملموس السلع الزراعية والمديوني

فقد اقتصر على اإلتفاقيات المشاركة التنائية المعقودة بين االتحاد األوروبي مع عدد من الدول 

  .)1(المتوسطية

  ) إيطاليا ( مؤتمر باليرمو _  2

لدول األوروبية والمتوسطية، وزراء خارجية ابمشاركة جميع  1998جوان  4- 3تم عقد هذا المؤتمر بين 

عضاء مر بصفة غير رسمية بعد مداوالت وإتصاالت تم إجراؤها ما بين الدول األنعقاد هذا المؤتوتم إ

قترحت بريطانيا الصيغة غير الرسمية للمؤتمر مستفيدة من بغة المؤتمر وجدول األعمال، وقد إحول ص

مالطا وتم اصدار البيان الختامي لهذا المؤتمر الذي أحرز  –ر فالينا المشاكل والتعقيدات التي عرفها مؤتم

عالن برشلونة وتكامل وتأكيد اإللتزام بما جاء في إ) مالطا(لمؤتمر الثاني تقدما جوهريا مقارنة مع ا

طار الشراكة إلقامة منطقة مشتركة من الرخاء وفقا ألهداف ره الثالثة، ومواصلة التعاون في إمحاو

ستثمار الخاص، ولعل أهم ن طريق التبادل التجاري الحر واإلصالحات اإلقتصادية وتشجيع اإلع برشلونة

وتأكيدهم على ما ميز هذا المؤتمر هو التعبير عن الموقف العربي بوضوح من قبل الوفود العربية 

تطوير التعاون ليها بعاد الشراكة وعلى أولوية البعد السياسي كقاعدة سياسة يرتكز عضرورة التكامل بين أ

هذا المؤتمر حول النقاط  يقتصادية واإلجتماعية واإلنسانية ولإلشارة فقد دار النقاش فوالشراكة اإل

  : )2(اآلتية

  .التأكيد على االلتزام وبالشراكة الحقيقية التي تخدم مصالح جميع األطراف_ 

  .مراجعة النتائج الفعلية والواقعية المنجزة على أرض الواقع _ 

                                                
 .297: رحمن ياسين التكريتي، مرجع سابق، صهيفاء عبد ال:  )1(

  .223: عمورة جمال، مرجع سابق، ص: )2(
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  .أسباب عدم التقدم أو التأخر المسجل في مناطق مقارنة بأخرى شرح_ 

  .الموافقة على األولويات العامة للسنوات القادمة_ 

  .التعهد بمراعاة توفير السالم واالستقرار والتنمية في المنطقة_ 

هذه أكد المشاركون بخصوص عملية االصالح المرتبطة بالتحول االقتصادي على أن نسبة التقدم في _ 

  .العملية اإلصالحية وهي بحاجة إلى دعم متواصل من اإلتحاد األوروبي

  )ألمانيا ( مؤتمر شتوتغارت _  3

نعقاد أعمال القمة الوزارية للشراكة وسطي في مدينة شتوتغارت يوم قبل إنعقد المؤتمر النقابي األورومتإ

بدعوة من الكنفدرالية  1999 ريلأف 16إلى  13بين البلدان األوروبية والبلدان المتوسطية من يوم 

  :  )1(األوروبية واإلتحاد الدولي للمنظمات النقابية الحرة وقد جرى النقاش في

  .تعزيز وهيكلة التعاون النقابي األورومتوسطي_ 

  .العمل من أجل تحقيق التوازن بين المصالح اإلقتصادية والمصالح اإلجتماعية_ 

  .ة للشبابخلق مراكز العمل وفتح مجاالت جديد_ 

  . تركيز حوار اجتماعي حقيقي على المستويات الوطنية والعالمية_ 

  .حترام حقوق اإلنسان هي الشروط األولى لتحقيق التقدمإرساء الديموقراطية وإ_ 

  ) فرنسا( مؤتمر مرسيليا _ 4

ة خذت حرب اإلبادوقد إت 16/11/2000و 15اجتمع وزراء جميع الدول األعضاء في مرسيليا بتاريخ 

حيزا كبيرا على األجواء )  28/09/2009التي بدأت في ( التي شنتها ضد انتفاضة األقصى الشريف 

أو على مستوى  2000/ 22/ 21السائدة على مستوى مقررات القمة العربية التي انعقدت في القاهرة في 

  .الوزاري الرابع لوزراء خارجية الدول األوروبية المتوسطية

من بينها مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية المتوسطية األوروبية الذي انعقد  ثم تلت مؤتمرات أخرى،

حيث غلب على جدول أعمال هذا المؤتمر الجانب األمني السيما وأنه تزامن مع  2001/ 05/06ما بين 

، ثم  2003/  23و 22يومي ) بإسبانيا( ، ثم إنعقد مؤتمر آخر في فالينيا 2001 سبتمبر 11أحداث 

/ 25و  24يومي ) فرنسا( مؤتمر وزاري لوزراء خارجية الدول المتوسطية األوروبية انعقد بباريس 

                                                
 .54: ، ص2003الشراكة األورومتوسطية وبعدها اإلجتماعي، المنتدى النقابي األورومتوسطي، :  )1(
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ماي  31و  30، ثم المؤتمر الوزاري لوزراء خارجية الدول المتوسطية انعقد في لوكسمبورغ أيام 2004

م ما جاء به هو تشجيع مساعي التكتالت الجهوية والعمل على أمن المنطقة المتوسطية ، وأه2005

واستقرارها وتطبيق الديموقراطية  وتشجيع الحكم الراشد، وقد ركزت كل هذه المؤتمرات على متابعة 

  .مسار برشلونة لتحقيق الشراكة

وروبية التي تنظم بصفة دورية ضافة إلى المؤتمرات الوزارية لوزراء خارجية الدول العربية واألإ

تنظم أيضا اجتماعات وزراء القطاعات المعنية، وتكلف بوضع البرامج الجهوية المتعلقة ) سنويا(

  .)1()الطاقة، الصحة، البيئة، النقل، التجارة، السياحة، الثقافة، االستثمار، االعالم واإلتصال( باختصاصاتها 

  كة األورومتوسطية آليات الدخول إلى الشرا: الفرع الثاني

قد حدد الشريك األوروبي أولويات للتعاون اإلقتصادي والمالي ووضع أدوات ووسائل للتمويل وآليات 

للمتابعة للوصول إلى الهدف النهائي والتمثل في اقامة منطقة تبادل تجاري حر، وتعتمد الشراكة 

ية اإلنشاء التدريجي لمنطقة التبادل اإلقتصادية والمالية في اطار مسار برشلونة على ثالث دعائم أساس

  . )2(اقامة تعاون اقتصادي واقامة تعاون مالي 2010الحر األورومتوسطي بحلول عام 

  التعاون المالي : أوال

طار تحقيق األهداف التي سطرها مؤتمر برشلونة، يجية مالية طويلة المدى، تصب في إان بناء استرات

الجنوبي من الحوض المتوسط وجعل منطقة المتوسط فضاء وبالخصوص تمويل التنمية على الطرف 

  .للنمو واالستقرار في ظل تكريس شراكة اقتصادية ومالية واسعة

  أهمية الجوانب المالية _ 1

  : يتضمن اتفاق الشراكة جانبين

  .المعونات اضافة للقروض التي يقدمها البنك األوروبي لإلستثمار ويتمثل في تقديم: األول مالي

  .2010ويتمثل في انشاء منطقة للتجارة الحرة سنة : تجاري الثاني

                                                
 .225: عمورة جمال، مرجع سابق، ص: )1(

 .207: اكرام مياسي، مرجع سابق، ص:  )2(
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ويأتي الجانب المالي منفصال عن الجانب التجاري، فإنشاء منطقة للتجارة الحرة بينت التجارب االندماجية 

  :)1(ارتباطه بأمرين

 النمو الالمتكافئ للمناطق األقل جذبا لإلستثمارات -

 : انخفاض االيرادات الجمركية مما يؤدي إلى -

 .اضعاف االستثمار العام �

 .اعاقة اتباع سياسات اجتماعية تعويضية ناتجة عن سياسة االنفتاح �

  : إذا فالجوانب المالية تأتي لسد الثغرات التي تحدثها منطقة التجارة الحرة وبالتالي يتعين عليها

 .انعاش االستثمار في المناطق المتضررة من انشاء منطقة التجارة الحرة -

األضرار الناتجة عن انخفاض الموارد العامة المتأتية من تخفيض الحواجز  التعويض عن -

 .الجمركية

  تحليل الجوانب المالية المتعلقة بإتفاقية الشراكة_ 2

  :تتمثل الجوانب المالية المتعلقة بإتفاق الشراكة في

  برنامج ميدا          

   قروض البنك األوروبي لإلستثمار        

  :)2(التي تتضمنها االستراتيجية للشراكة األورومتوسطية مايليومن أهم األبعاد 

مليون أورو في شكل معونات مالية خالل  4685وافقت الجلسة األوروبية في كان على احتياطي بمبلغ 

عتمادات مالية متوفرة لدى المجموعة األوروبية، وذلك باإلضافة إلى بشكل إ 1999و  1995الفترة مابين 

في شكل ديون ممنوحة لألطراف، وكذلك المساهمات المالية الثنائية  BEIتدخالت بنك االستثمار األوروبي 

  .للدول األعضاء

                                                
الملتقى الدولي حول التكامل اإلقتصادي  ،تحليل الجوانب المالية إلتفاقيات التعاون والشراكة األورومتوسطيةبوهزة محمد، دمدوم كمال، :  )1(

 8/9يامالعربي كألية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية األوروبية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، أ

  3: ،ص ، ص2004ماي 

، دار المحمدي العامة، الجزائر، التدقيق اإلداري وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرعبد الرحمن بابنات، ناصر دادي عدون، : )2(

 .160_159: ، ص ص2008



 إفرازات أزمة الديون السيادية على دول ا�تحاد و على الشراكة ا�ورومتوسطية:الفصل الثاني

 

104 

 

لة العوائق أمام كما أنه يمكن تشجيع االستثمارات الخاصة في المنطقة والتمويالت الخارجية المباشرة، وإزا

نشاء أفق لمنافسة، وتنمية القطاع الخاص، وإاإلستثمار بإستخدام آليات تشجيع االستثمارات بهدف دعم ا

  .لفرص العمل والحصول بذلك على جو مالئم لإلستثمار لدى الشركاء المتوسطي

 .توسطيةتشجيع وتدعيم التقارب بين القواعد واألنظمة المالئمة إلنشاء منطقة حرة أوروبية م -

دعم النشاطات في القطاعات ذات األولوية، وخاصة في مجاالت السياسة الصناعية، ومنها قطاع  -

المؤسسات الصغيرة والمتوسطية والمتناهية الصغر، وسياسة الطاقة والبيئة والسياسة المالية، 

تنمية ومجتمع اإلعالم والنقل  البحري، والتعاون في بعض القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، و

تبادالت المنتجات الزراعية، والحد من التبعية الغذائية وتنمية البنيات األساسية واإلقليمية ونقل 

 .التكنولوجيا المتطورة وخصوصا تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال

تطبيق التدابير الضرورية للتقليص من النتائج اإلجتماعية السلبية والتي قد تظهر نتيجة إلصالح  -

 .كل اإلجتماعية واإلقتصاديةوتحديث الهيا

متابعة الحوار حول المديونية للتوصل إلى حلول لدى األطراف وذلك من أجل تخفيف الديون  -

الخارجية للبلدان المتوسطية غير األوروبية تجاه بعض بلدان اإلتحاد األوروبي، أو بتحويلها إلى 

الستثمارات األوروبية المباشرة رتفاع اسس طوعية وثنائية مما سيؤدي إلى إمساهمات مالية على أ

 .في المنطقة جنوب المتوسط

  تحليل برنامج ميدا _ 3

برشلونة هو أهم أداة مالية لتنفيذ  بعد إعالن 1995لي والذي انطلق سنة يعتبر برنامج ميدا للتعاون الما

ض مختلف األنشطة الملحقة بالشراكة األورومتوسطية وهو برنامج خاص لمساعدة دول منطقة الحو

  )1(المتوسط وعلى التكييف مع التحوالت اإلقتصادية في النظام الدولي

    مليون أورو:الوحدة      )2000_ 1995(نسبة المبالغ المعتمدة خالل الفترة ) 1-2(الجدول 

  النسبة المئوية  المبالغ المدفوعة   المبالغ المعتمدة   الدولة

  20,9  166,7  796,6  المغرب 

  15,6  30,4  194,2  الجزائر 

  36,5  183,9  503,6  تونس

  31,7  221,5  698,7  مصر

                                                
كرة ماجستير في العلوم اإلقتصادية تخصص نقود ، مذأثر الجانب المالي للشراكة األوروجزائرية على االقتصاد الجزائريعديسة شهرة،  : )1(

 .95: ، ص2007/2008وتمويل، كلية العلوم االقتصاديةوالتجارية وعلوم التسير، قسم العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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  71,6  192,5  269,0  األردن

  17,4  31,7  182,0  لبنان

  0,22  0,3  137,0  سوريا

  5,4  30,2  551,1  تركيا

  41,0  85,2  207,7  الضفة وغزة

  48,1  277,5  577,8  اإلقليمية

  29,2  1220,5  4179,8  اإلجمالي

، 2004، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، االتحاد األوروبي والدروس المستفادة عربياحسن نافعة، : المصدر    

  .502: ص

يتبين لنا من الجدول أن هناك دولة عربية واحدة لم تتمكن من استخدام المبالغ المخصصة لها وهي سوريا 

 15,6تليها الجزائر بنسبة وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة مع بقية الدول األخرى ثم  0,22إال في حدود 

نتيجة الظروف التي كانت تمر بها في تلك الفترة والتي تعتبر نسبة متدنية مقارنة ببقية الدول االخرى التي 

  .التي وصلت لها اردن في استهالك المبالغ المخصصة لها 71,6وصلت إلى غاية 

  اإلطار القانوني لبرنامج ميدا _ أ 

الذي  23/07/96الصادر بتاريخ  1488/96رقم ) Règlement(على القانون  انشاء برنامج ميدا بناءتم إ

الصادر بتاريخ  780/98يحدد كيفيات تسيير البرنامج من طرف اللجنة األوروبية، وقد تم تعديله بالقانون 

  . 27/11/2000الصادر في  2698/2000بالقانون  2000، ليعدل مرة أخرى في 7/4/98

ار األساسي في مجال التعاون المالي بين اإلتحاد األوروبي ودول اإلتحاد ويعتبر برنامج ميدا االط

  .األوروبي ودول جنوب البحر المتوسط

  : )1(ويهدف إلى عدة محاور هي

  وضع منطقة للتبادل الحر،  �

  وضع األنشطة التدعيمية المساعدة لمرحلة االنتقال،  �

  تمويل تنمية اقتصادية واجتماعية دائمة ، �

 الجهوي والوحدوي، تدعيم التعاون �

  
 

                                                
 .5: بوهزة محمد،  دمدوم كمال ، مرجع سابق، ص: )1(
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  مجاالت تدخل برنامج ميدا _ ب

  : )1(يتدخل البرنامج في المجاالت التالية

تتمثل في المبالغ المقتطعة من ميزانية االتحاد والموجهة إلى موازنة الدول : تدعيم التعديالت الهيكلية_ 

والغرض من ذلك هو تخفيف اآلثار التي ابرمت اتفاقيات للتعديل الهيكلي مع المؤسسات النقدية الدولية، 

  .السلبية المترتبة عن هذه االتفاقيات

أكد من أن القطاع وذلك عن طريق ترقية القطاع الخاص، والغرض هو الت: مساندة المرحلة االنتقالية_ 

طار سياسة اقتصادية مالئمة وأدوالت مالية فعالة، ومن ذلك فالمشاريع التي يمكن الخاص ينمو في إ

  : تتعلق بـتمويلها 

 اصالح الجهاز المصرفي والمالي،  �

 تحسين مستوى التكوين المهني،  �

 انشاء مراكز استشارية للمؤسسات،  �

 .تكوين صناديق تجمع الموارد المالية ثم توزيعها لتمويل عمليات الخاصة �

 .تدعيم التوازن اإلجتماعي واإلقتصادي، الصحة، التربية، التنمية الريفية، البرامج السكانية �

تدعيم المجتمع المدني ويتعين هنا تمويل المشاريع المتعلقة بالمنظمات الغير حكومية مثل  �

 .الجمعيات

عم دتدعيم التعاون الجهوي والحدودي من خالل تحسين القاعدة الهيكلية والمعايير مما يسمح ب �

 .التبادل جنوب جنوب

  آليات عمل البرنامج_ ج

تحاد، تتحدد التمويالت بناءا على اقتراح من اللجنة األوروبية نية اإلبالموارد المتأتية من ميزافيما يتعلق 

فيه، فبعد موافقتهما يتم تسيير لبرنامج من  تقدمه إلى المجلس األوروبي والبرلمان األوروبي اللذان يبينان

  .طرف اللجنة وفق قوانين ميدا

   )2(ويتم تحديد المساعدات وفق آليتين

عداد وثيقة بين اإلتحاد والدولة المعنية تسمى بالوثيقة ة يتم إبالنسبة للمساعدات الثنائي 

االستراتيجية التي تعتبر إطار متعدد السنوات للمساعدات المالية التي سيقوم االتحاد بتقديمها 

                                                
  .6: نفس المرجع، ص: )1(

 .6: نفس المرجع،ص:  )2(
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للدول المعنية، تحدد هذه الوثيقة أهداف الشراكة مع البلد المعني والمجاالت وأولويات التعاون، 

بناء لى تقييم شامل لسياسة البلد ووضعه السياسي واإلجتماعي واإلقتصادي، ويتم وضعها بناء ع

 )PIN(الوطني ) التوجيهي(برنامج ثالثي يسمى بالبرنامج التأشيري على هذه الوثيقة يتم اعداد 

  .يتضمن تفصيال أكثر من الوثيقة األولى 

يتم اعتماد الوثيقة ) PIR( لتوجيهي أما بالنسبة للمشاريع الجهوية فيتم تمويلها بناءا على البرنامج ا

  ).MED( ستشارة لجنة ني من طرف اللجنة األوروبية بعد إاالستراتيجية والبرنامج التوجيهي الوط

عالم البنك األوروبي نة األوروبية بعد إفيما يتعلق بتخفيضات الفوائد يتخذ القرار من طرف اللج       

البنك األوروبي لإلستثمار فيأخذ قرارها البنك بعد موافقة لجنة لإلستثمار، أما القروض المقدمة من طرف 

  .مكونة من ممثلي الدول األعضاء 

  ) 2000_ 1995(  1برنامج ميدا _  4

األداة المالية األساسية التي اعتمدها اإلتحاد األوروبي لتفعيل  MEDAيعتبر برنامج االتحاد األوروبي 

المالي المخصص من ميزانية اإلتحاد األوروبي لهذا البرنامج  الشراكة األورومتوسطية إذ يبلغ الغالف

مليون أورو المخصصة للتعاون  4685مليون أورو من مجموع  3424,5مبلغ قدره )  1995،1999(

المالي ما بين اإلتحاد األوروبي وشركائه المتوسطين، ويتكون هذا الغالف من مساعدات مالية ومنح 

للتمويل من هذه الموارد مخصصات اعتمدت  %90، حيث يمثل موجهة لدول جنوب حوض المتوسط

الباقية لألنشطة الجهوية، ويتم تحديد المبالغ المالية المقدمة لكل دولة  %10ثنائي للشركاء بينما تخصص 

  )1(متوسطة وفق ألربعة معايير

 .الناتح المحلي الخام لكل فرد �

 .عدد السكان �

 .قدرة االستعمال المالي �

 .اإلنجازاتمدى التقدم في  �

  :وتتمثل األولويات في التوزيع بالنسبة لموارد البرنامج على المستوى الثنائي في

 .دعم جهود تحقيق التبادل الحر �

  .جراءات مالئمة في مجال السياسة اإلجتماعيةتكاليف االنتقال االقتصادي عبر إ دعم جهود تحقيق �

  اإلوروبي بدفعها إلى الدول المتوسطية خالل الفترةوالجدول الموالي يوضح المبالغ التي التزم بها اإلتحاد 

                                                
 .161، 160: عبد الرحمن بابنات، ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص ص:  )1(
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  .، وهذا ليس شرط أن تكون مدفوعة فعال من قبل اإلتحاد األوروبي ) 2000_ 1995(  

  مليون أورو: الوحدة                      )2000 - 1995(  1برنامج ميدا  )2- 2(جدول

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنة /الدولة

  30  29  95  41  0  0  الجزائر

  13  11  397  203  75  0  مصر

  15  129  8  10  100  7  األردن

  0  86  0  86  10  0  لبنان

  141  176  219  236  0  30  مغرب

  38  46  0  42  13  0  سوريا 

  76  132  19  138  120  20  تونس

  97  42  5  41  20  3  فلسطين

مجموع 

  الثنائي

60  337  797  743  650  409  

مجموع 

  اإلقليمي 

113  33  114  66  145  160  

المجموع 

  الكلي

173  369  912  809  802  569  

SOURS : htt : // ec. Europa  eu/ europeaid/ reports/meda_ evaluation- midtern-report-2005-
en.pdf ; consulte le 07/08/2013 à 02 : 58 .  

وهذا يعود للسياسة المتبعة يالحظ من خالل الجدول أن المغرب وتونس استفادتا بمبالغ أكبر من الجزائر، 

ضافة إلى المعايير المذكورة سابقا، والتي تستعمل في تحديد في تأهيل مؤسساتها الصناعية باإل لتلك البلدان

ق ساهم كذلك في يتفاقية الشراكة حيز التطبالبرامج ودخول إمبالغ المساعدة المالية، كما أن تقدم تنفيذ 

  .   )1(هذا

ريع عن طريق مناقصة مفتوحة أمام لجنة من وفد من اإلتحاد األوروبي والتي وتتم عملية تحديد المشا

  احل العملية رتعتبر ذات أهمية متزايدة في بلدان البحر األبيض المتوسط، وتشارك هذه اللجنة في جميع م

                                                
 .162، 161: نفس المرجع، ص ص:  )1(
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من تخطيط للمشاريع ومدى مالءمة المشروع المقترح من قبل الشركاء المتوسطين وبعد ذلك تقرر 

  .)1(يع الممولة في إطار برنامج ميداالمشار

  )2006_2000(    2برنامج ميدا_  5

رقم  ، اتخذ مجلس اإلتحاد األوروبي قرارا جديدا1999بعد تقييم مرحلة ميدا الثانية مع نهاية 

والمسمى ب  )2006- 2000(يشمل مبالغ المساعدات المالية لشركائه الخاصة بالفترة  2698/2000

MEDA DEUX  كما جاء البرنامج ، )2(مليون يورو 5350المبلغ المخصص في هذه الفترة ب ، وحدد

بإصالحات داخلية في اللجنة األوروبية، وتميز بعالقة أكثر وثوقا في تنفيذ الشراكة األوروبية المتوسطية، 

من أجل المساعدة على  EUROPQAIإضافة إلى اصالح مؤسسي بإنشاء الوكالة األوروبية للمساعدة 

  .)3(هدفين للبرنامجين تحقيق

  )  2006 -2000( طار برنامج ميدا الثاني صة بعض الدول الضفة الجنوبية في إح )3-2(الجدول 

  مليون يورو: الوحدة                                                                               

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة/الدولة

  66  40  51  42  50  60  30  الجزائر

  129  110  159  104  78  0  13  مصر

  69  58  35  43  92  20  15  األردن

  32  27  18  44  12  0  0  لبنان

  168  135  152  143  122  120  141  مغرب

  22  22  53  1  36  8  38  سوريا

  71  118  22  49  92  90  76  تونس

  92  80  73  81  100  0  97  فلسطين

مجموع 

  الثنائي

  

409  298  582  505  562  590  649  

                                                
)1( : MEDA et le fonctionnement du partenariat Euro- Méditerranéen , Institut de la Mediterranée, Juin 2000,p : 13. 

، مداخلة مقدمة ضمن فعليات الملتقى لماذا اإلختالف PHAREو  MEDAالمساعدات المالية في اطار برنامج الطاهر هارون، عادل بلجبل، :  )2(

الدولي حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على اإلقتصاد الجزائري وعلى منظومة المسؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة فرحات عباس، 

  .4:، ص2006نوفمبر 13/14ام سطيف، كلية العلوم اإلقتصادية والتسيير، أي

 .162: عبد الرحمان بابنات، ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص:  )3(
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  المجموع

  اإلقليمي

160  305  29  110  135  145  168  

  

المجموع 

  الكلي

  
569  
  

  

  
603  

  
612  

  
615  

  
698  

  
735  

  
817  
  

  
SOURCE :htt //eceuropa.eu/europeaid/reports/meda-evaluation-midterm-report2005.pdf, 

consulte le 11/08/2013 à 03:35  

ثم تليها مصر دائما في صدارة اإلستفادة بمبالغ  أكبر المستفدين الجدول أن المغربويالحظ من خالل هذا 

أكبر من نظيرتها من الدول األخرى وذلك راجع إلى التقدم في تنفيذ الشروط السابقة الذكر ودخول 

  .اإلتفاقية حيز النفيذ

ل مقارنة ول الموالي من أجطار الحديث دائما حول برنامج ميدا األول وميدا الثاني نستعرض الجدإوفي 

  ستعمالهاالمبالغ المحصل عليها وإ

  نصيب بعض دول الضفة الجنوبية للمتوسط من برنامج ميدا األول والثاني ) 4- 2(جدول 

  مليون يورو: الوحدة                                                                            

1995/2000   1ميدا     
2000/2006  2دامي     

        1995/2006
  

  اإلنفاق  المبلغ   اإلنفاق   المبلغ   اإلنفاق  المبلغ

  144  437  114  273  30  164  الجزائر

  480  541  421  430  59  111  فلسطين

  مصر

  األردن

686  
254  

157  
108  

463  
262  

493  
285  

1150  
516  

650  
393  

  132  283  131  101  01  182  لبنان

  783  1472  656  812  128  660  المغرب

  64  259  64  158  0  101  سوريا

  568  875  400  447  168  428  تونس

مجموع 

المشاركة 

  الثنائية

2526
  

651
  

2946
  

2564
  

5533
  

3214
  

471مجموع 
  

223
  

884
  

606
  

1355
  

829
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المشاركة 

  اإلقليمية

المجموع 

  الكلي

3057
  

874
  

3831
  

3169
  

6888
  

4043
  

،  لماذا اإلختالف ؟ PHAREو  MEDAالمساعدات المالية في اطار برنامج طاهر هارون وعادل بلجبل، : المصدر  

كلية الدولي حول آثار وانعكاسات الشراكة على اإلقتصاد الجزائري وعلى منظمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  الملتقى

   .4: ، ص2006نوفمبر 14/ 13، يومي العلوم اإلقتصادية وعلوم التسير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر

  : طار ميدا هوالمبلغ اإلجمالي الممنوح في إ

MEDA 1 + MEDA2 = 3424+5350= 8774                                   

طار أكبر من تلك التي منحت في إ  2طار برنامج ميدال نالحظ أن المبالغ الممنوحة في إمن خالل الجدو

و، كما مليار يور 5مليار يورو ونصف إلى أكثر من  3رتفع المبلغ من حوالي ، حيث إ1ابرنامج ميد

رتفعت عن سابقها، فعلى سبيل ذه األموال خالل هذه المرحلة قد إستهالك هتجدر اإلشارة إلى أن نسب إ

و   %80و  %40المثال نجد أن نسب اإلستهالك لكل من الجزائر والمغرب وتونس قد بلغت على التوالي 

89%
)1(  

  قروض البنك األوروبي لإلستثمار _ 6

بنك اإلستثمار األوروبي مؤسسة مالية تابعة لإلتحاد األوروبي حيث يرتكز البنك على الموازنة المالية 

طار نظام الشراكة، وتتمثل تمتع باإلستقاللية المالية داخل إلإلتحاد األوروبي في تجميع رأسماله، كما ي

تحقيق األهداف المالية لإلتحاد األوروبي والمتمثلة في التمويل طويل  مهمة بنك اإلستثمار األوروبي في

  .األجل للمشاريع األوروبية داخل منطقة الشراكة وخصوصا الجهة الجنوبية لحوض المتوسط

يقدم بنك اإلستثمار مجموعة من المنتجات المالية الموزعة حسب استحقاقها وحجمها إلى فئات مختلفة 

  )2(من طرف البنك لتمويل مختلف المشاريع في المنطقة وأهم الطرق المسخدمة

قروض موجهة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للمشاريع التي ال تتعدى  -

 .مليون أورو 25مبلغ 

 .تدعيم رأس المال ومواجهة المخاطر -

                                                
  . 4: طاهر هارون، عادل بلجبل، مرجع سابق، ص:  )1(

كة المنظومة المالية األوروبية والتعاون اإلقتصادي العربي متطلبان أساسيان إلرساء قواعد الشرابن ساسي إلياس، قريشي يوسف، : )2(

، الملتقى الدولي حول التكامل اإلقتصادي العربي كألية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية األوروبية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم األورومتوسطية

  . 628: ،ص2004ماي  8/9التسير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، أيام
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 .مليون أورو 25لتمويل المشاريع الخاصة التي تتجاوز مبلغ ) قروض الفردية( قروض مباشرة  -

 .آليات التمويل الهيكلي -

وفي السياق الحالي للمرحلة اإلنتقالية الجارية التي تمر بها البلدان الشريكة وفر فيميب بنك اإلستثمار 

األوروبي استجابة مستدامة إلحتياجات البلدان المعنية في ظل مناخ شديد الصعوبة لألعمال التجارية وقد 

 15بليون يورو،  وباإلضافة إلى ذلك تم توقيع  1,7ا بقيمة اجمالية بلغت مشروعا جديد 24وقع البنك 

مليون يورو، ولتعزيز أثر ذلك على االقتصاد الحقيقي في  11,8عملية مساعدة فنية بقيمة إجمالية بلغت 

  )1(بليون يورو 1,5البلدان المتوسطية الشريكة، بلغ مستوى الصرف مستوى قياسيا ملحوظا وهو 

خ شديد الصعوبة لألعمال التجارية، انصب تركيز فيميب بنك اإلستثمار األوروبي خالل سنة في ظل منا

حداث تغييرات واضحة لإلقتصاديات المحلية، وقد تم ريع االستراتيجية التي من شأنها إعلى المشا 2012

 15ن مشروعا استثماريا وعملية خاصة برأس المال المخاطر فضال ع 24على  2012التوقيع في سنة 

  .)2(بليون يورو وتم توزيع التمويالت بحسب 1,7عملية في مجال المساعدة الفنية بمبلغ اجمالي قيمته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .6: ، ص2012" فيميب" بنك اإلستثمار األوروبي، التقرير السنوي لـ :  )1(

 9: نفس المرجع، ص:  )2(



 إفرازات أزمة الديون السيادية على دول ا�تحاد و على الشراكة ا�ورومتوسطية:الفصل الثاني

 

113 

 

  التوزيع بحسب المنطقة_ أ

  توزيع التمويل بحسب المنطقة )1- 2(الشكل

  

  9:، ص2012" فيميب" بنك اإلستثمار األوروبي، التقرير السنوي لـ : المصدر                               

مشروعا  14( من حجم التمويل الكلي للمشاريع المقامة في المنطقة المغرب العربي   %69تم تخصيص 

) ماليين يورو 504مشاريع بمجموع  9( لمنطقة الشرق األدنى   %30و) مليون يورو 1174بمجموع 

  ).ماليين يورو 10وع مشروع االستثمارات رأس المال السهمي بمجم( للمشاريع اإلقليمية   %1و

  التوزيع بحسب البلد _ ب 

  توزيع التمويل بحسب البلد  )2- 2(الشكل

  

  9: ص ،2012" فيميب" التقرير السنوي لـ  بنك اإلستثمار األوروبي: المصدر                         

بليون يورو  1فدين من مساعدات فيميب على استثمارات بلغت تتصدر بلدان المغرب العربي قائمة المس

باإلضافة إلى ذلك، جرى توقيع  2012عملية اقراض ورأس مال سهمي في سنة  12ومن خالل توقيع 

مليون يورو  245مليون يورو في تونس، وبلغت المشاريع المقامة في مصر  170مشروعين بقيمة 
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ماليين  10يين يورو، باإلضافة إلى توقيع مشروع اقليمي بقيمة مال 9مليون يورو واألردن  140ولبنان 

  .يورو

  التوزيع بحسب القطاع_ ج

  ويل بحسب القطاعتوزيع التم )3- 2(الشكل

 

  .9:ص2012" فيميب" التقرير السنوي لـ بنك اإلستثمار األوروبي، : المصدر                          

طاع النقل والطاقة على أكثر من نصف حجم اإلقراض على مستوى التخصيص بحسب القطاع، حصل ق

 303مليون يورو، وتم توقيع أربعة مشاريع صناعية بلغت  956لصالح ثمانية مشاريع بلغ مجموعها 

مليون يورو، واثنين  24ماليين يورو، وتم أيضا توقيع أربعة عمليات رأس المال سهمي خاص مجموعها 

والمتوسطة الحجم المحلية، وقد تم توقيع مشروعين في مجال  من خطوط اإلئتمان للمؤسسات الصغيرة

مليون يورو  62,5مليون يورو وعمليتين في قطاع المياه والزراعة بمجموع  115التنمية الحضرية بلغا 

  .مليون يورو  100باإلضافة إلى توقيع مشروع في قطاع اإلبتكار بقيمة 

  منطقة التبادل الحر األورومتوسطية : ثانيا

كة وكخطوة هامة وحديثة في القا من اإليمان بأن التجارة هي المدخل الرئيسي إلكتمال مشروع الشرانطإ

  .تفاقيات الشراكةمسيرة إ

نها صورة من صور التكتل بين دولتين تعرف منطقة التجارة الحرة بأ :مفهوم منطقة التجارة الحرة_ 1

الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما أو أكثر ويهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير 

  .)1(بينها لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدالت النمو اإلقتصادي

                                                
، مجلة العلوم اإلنسانية، انعكاسات منطقة التبادل الحر األورومتوسطية على المؤسسات اإلقتصادية المغاربيةناصر بوعزيز، لزعر علي،  : )1(

 .    28: ، ص09جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد
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  )1(ومع هذا تثير مناطق التجارة الحرة عدة قضايا هامة يجب مراعاتها

  قضية التدرج_ أ

ل تعرض الكثير من الصناعات أي أن يتم إلغاء الرسوم البينية بأسلوب التدرج لما تنطوي عليه من إحتما

في كل المنطقة إلى منافسة مفاجئة، وعليه فإن عملية التدرج في التخفيض تسمح لألنشطة اإلقتصادية 

بتوفيق أوضاعها وفق التغيرات التي تحدثها المنطقة الحرة كما تعطي الدولة فرصة لتدبير شئونها المالية 

  :ض يكون بطريقتينوأوجه النقص المفاجئ لها، وعموما فإن التخفي

 . %100هو تخفيض الرسوم بنسب معينة تتصاعد مع الزمن إلى : األول - 

فهو اإلتفاق على نسب متفاوتة للتخفيض الذي يطبق على أنواع مختلفة للسلع وفق تحمل  :الثاني - 

 .كل منهما للمنافسة

  قضية توزيع المنافع_ ب

وتصديره إلى باقي  نتاجهإاألعضاء في التوسع في احدى الدول إ خلق التجارة في منتج معين يعني أن تبدأ

نشاء المنطقة في بعض الدول إلى المنافسة قد تنتهي قد يعرض صناعات كانت قائمة قبل إ األعضاء وهذا

  .إلى القضاء عليها

  قضية المنشأ_ ج

منشأ ال" عبارة عن مجموعة المعايير واألسس التي يحددها أي عضو لتكتسب السلعة على أسساسها صفة 

طار اتفاقيات التجارة اءات الجمركية المنصوص عليها في إوالتي يترتب عليها اإلستفادة من اإلعف" الوطني

، ومن هنا جاءت قاعدة التأكد من منشأ السلعة حتى ال يتم تصدير وإعفاء منتج أجنبي وعليه )2(التفضيلية

حدى ق عليها لتثبت من أنها من إنتاج إطا تتفالبد وأن تصدر للسلعة شهادة منشأ تفيد أنها تستوفي شرو

  .)3(الدول األعضاء

  

  

  

                                                
 .29: نفس المرجع، ص:  )1(

: ، جامعة الشلف، ص06، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية لدول شمال افريقيابن داودية وهيبة،  : )2(
99  

   .28:ناصر بوعزيز، لزعر علي، مرجع سابق، ص:  )3(
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  :مضمون منطقة التبادل الحر األورومتوسطية وأهدافها_ 2

  مضمونها_ أ

طار اتفاقيات الشراكة بين االتحاد األوروبي والدول العربية ع منطقة التبادل الحر الموقع في إيتمثل مشرو

والتفكيك أو اإللغاء التدريجي للعراقيل الجمركية وغير  التجاريةالمتوسطية إلى تحرير المبادالت 

  :)1(يلي الجمركية، وتتضمن منطقة التبادل الحر ما

ادل الكاملة حسب ما جاء في بالنسبة للمنتجات الصناعية سيكون النظام المعتمد نظام حرية التب - 

 .تفاقية مراكشنصوص إ

الشراكة ستعتمد مبدأ التميز المتبادل أي بمعنى آخر ال أما بالنسبة للسلع الزراعية والغذائية فإن  - 

مجال لتجارة حرة غير مقيدة في مجال السلع الزراعية والغذائية وذلك لما تفرضه السياسة 

الصراع وتضارب المصالح بين المنتجين  ية المشتركة من قيود، وهذا نتيجةالزراعية األوروب

 .لبحر األبيض المتوسطاألوروبين والمنتجين غير األوروبين ضمن ا

خضع لإلجراءات المنصوص عليها في إتفاقية مراكش، وهي أما فيما يخص الخدمات فست - 

 .جراءات حمائية، إذ يصعب تحريرها تحريرا كامال في مدة زمنية قصيرةإ

  أهدافها وأسسها_ ب

  :)2(اآلتيةأما بخصوص األسس والقواعد التي تعتمد عليها منطقة التبادل الحر نلخصها في النقاط 

جراءات مالئمة لقواعد المنشأ وحماية حقوق الملكية الصناعية والفكرية اعتماد تدابير وإ -

 .والمنافسة

 .طار قانوني لإلقتصاد الحرتبني مبادئ إقتصاد السوق ووضع إ -

 .تحديث البنى اإلقتصادية واإلجتماعية مع اعطاء األولوية للقطاع الخاص -

 .التكنولوجيااألجنبي ونقل  االستثمارتشجيع  -

 .عادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةافسية عن طريق إتحسين القدرة التن -

 :التعجيل بدفع المسار التنموي االقتصادي واإلجتماعي وهذا من خالل -

ستثمارات األجنبية مدخرات المحلية أساسا وبواسطة اإلدعم النمو اإلقتصادي بتجنيد ال •

 .الحواجز والعراقيل أمام اإلستثمارالمباشرة ، وذلك عن طريق رفع 

                                                
 .30: نفس المرجع، ص:  )1(

 .31: نفس المرجع، ص:  )2(
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تفاقيات فيما بينها في قطاعات مختلفة في مجال تشجيع األطراف المشاركة على إبرام إ •

 .تحديث النسيج الصناعي

  .عادة تأهيل القطاع الزراعي وتطوير القطاع الريفيدعم التعاون في مجال إ •

  بية التعاون عبر الحدود سياسة الجوار األورو: المطلب الثالث

أوربا بعضوية متوسعة ورسالة رؤوية أال وهي التعاون عبر الحدود والنمو عبر الحواجز، ومنطقة البحر 

األبيض المتوسط بآفاق جديدة وأمل صاعد الديموقراطية والسالم بين الجيران وفرص لشعوبها ومستقبل 

المباشرة للواقع الجديد وبالتفاعل آمن لشبابه بينهما شراكة للسالم والرخاء المشترك، والحوار باإلستجابة 

مع ما تأمله األمم في طور اإلنتقال واإلصالح، يمكن لإلتحاد من أجل المتوسط أن يصبح أداة أساسية 

  .)1(للتعاون اإلقليمي ويساعد في تطوير كامل إلمكانيات البعد اإلقليمي الجنوبي لسياسة الجوار األروبية

  قراءة في سياسة الجوار األوروبية : األول الفرع

أهدافا طموحة  2003/2004تحاد األوروبي في عامي األوروبية التي أطلقها اإلحددت سياسة الجوار 

للشراكة مع الدول المجاورة على أساس التزامات قوية قائمة على قيم مشتركة الديموقراطية سيادة 

ة، وتشمل سياسة الجوار األوروبية الدول المجاورة لإلتحاد القانون، حقوق اإلنسان والحريات األساسي

الجزائر، مصر، ( وجنوبا ) ، وأوكرانيا مولدوفاأرمينيا، أذربيجان، بيالروس، جوريا، ( األوروبي شرقا 

تدعو هذه السياسة البلدان ) اسرائيل، األردن، لبنان، ليبيا، المغرب، السلطة الفلسطينية وسوريا وتونس

ى توثيق الروابط السياسية واإلقتصادية والعلمية واإلجتماعية والثقافية مع اإلتحاد األوروبي الشريكة إل

لتطوير التعاون عبر الحدود وتقاسم المسؤولية من حيث األمن والرخاء والعدل والشؤون الداخلية والحفاظ 

ة البلدان الشريكة في ر األوروبيعلى االستقرار اإلقليمي ومنع الصراعات وحلها، وتساعد سياسة الجوا

اإلقتصادية والمؤسسية وذلك من خالل المشاركة في البرامج والهيئات األوروبية  صالحاتها السياسية وإ

  .بما فيها التقارب التشريعي للبلدان الشريكة

شريك لإلنخراط في برنامج إذ تتوقف سرعة وكثافة هذه اإلجراءات على مدى استعداد وقدرة كل بلد 

شامل والتعاون، تقوم سياسة الجوار على الشراكة واإلمتالك المشترك للبرامج والمشاريع اإلصالح ال

، رغم أن شراكة ) بين من وضعت خطط عمل ومن لم تفعل( والتمييز بين البلدان  الشريكة 

تختلفان من حيث تنظيم العالقات بين اإلتحاد األوروبي ودول األورومتوسطية وسياسة الجوار األوروبية 

: رئيسية للتعاوننوب المتوسط، لكن مجاالت التعاون متشابهة، اذا تشمل اليوروميد ثالث مجاالت ج

                                                
، EUROMEdللبحر األبيض المتوسط  IEMEDالكتاب السنوي تقرير ، متغيرة وعالم عربي متغير هنا اليومأوروبا يوسف عمراني،  :)1(

  .13: ، دار الفضاءات للنشر والتوزيع، األردن، ص2011المتوسطي 
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واإلجتماعية ) خاصة منطقة التجارة الحرة األوروبية( القضايا السياسية واألمنية واإلقتصادية والمالية 

  .والثقافية، لسياسة الجوار أيضا أبعاد سياسية واقتصادية و ثقافية

الشبه األخرى بين عملية برشلونة وسياسة الجوار األوروبية هي أن المشاركة الطوعية للبلدان  من أوجه 

  . )1(الشريكة وكل الوثائق غير ملزمة قانونا، تلتزم الحكومات المشاركة سياسيا فقط بتنفيذ اإلصالحات

دان الشريكة من دول قائمة الوثائق التي تحدد شكل العالقات بين اإلتحاد األوروبي والبل :)5- 2(لجدو

  جنوب المتوسط

ء نفاذ بد   البلد 

العالقات 

  التعاقدية

البلد  تقرير

في سياسة 

الجوار 

   األوروبية

خطة عمل 

سياسة 

الجوار 

  األوروبية 

اإلعتماد من 

قبل اإلتحاد 

  األوروبي

اإلعتماد 

  المشترك 

تقرير تنفيذ 

  سياسة اجوار 

اتفاق   اسرائيل 

الشراكة 

2000/06  

 مايو/أيار
2004  

موافق عليها 

بنهاية 
2004  

2005/05/21  2005/04/11  2006/12/04  

اتفاق   المغرب 

الشراكة 

2000/03  

مايو /أيار
2004  

موافق عليها 

بنهاية 
2004   

2005/05/21  2005/07/22  2006/12/04  

اتفاق   تونس 

  الشراكة

مايو /أيار
2004  

موافق عليها 

بنهاية 
2004  

2005/05/21  2005/07/04  2006/12/04  

السلطة 

  الفلسطينية

مايو /أيار  _    
2004  

موافق عليها 

بنهاية 
2004  

2005/05/21  2005/05/04  2006/12/04  

اتفاق   األردن

  الشراكة 

مايو /أيار
2004  

موافق عليها 

   2004بنهاية

2005/05/21  2005/06/02  2006/12/04  

  اتفاق   مصر

  الشراكة 

آذار /مارس
2005  

عليها  موافق

   2006بنهاية

      _  2007/03/06       _  

                            

                                                
، تقرير المعهد األوروبي لإلدارة العامة، المركز األوروبي للمناطق في سياسة المنافسة في الشراكة اليورومتوسطيةاندريارندا وآخرون، :  )1(

 . 11: ، ص2007يوينو  30إطار برنامج يوروميد للسوق، 
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اتفاق   لبنان

  الشراكة

_   _     _      _      _  

اتفاق   الجزائر

  الشراكة

    _      _        _       _       _  

مفاوضات   سوريا

منتهية 

بإنتظار 

  التوقيع

    _      _         _        _      _  

اتفاق   تركيا

الشراكة 

موقع عام 
1963  

     _      _       _        _      _  

سياسة المنافسة في الشراكة اليورومتوسطية، تقرير المعهد األوروبي لإلدارة العامة، المركز : المصدر  

  .12،13: األوروبي للمناطق في اطار برنامج يوروميد للسوق،ص

  أهداف سياسة الجوار: أوال

تعزيز نطاق كبير للتعاون عبر الحدود كما ونوعا وذلك بتحديد القضايا األساسية تهدف سياسة الجوار في  

التي ينبغي معالجتها بما في ذلك األهداف الرئيسية األربعة المتمثلة في تعزيز التنمية اإلقتصادية 

  )1(واإلجتماعية في حدود المناطق والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة ، وضمان حدود آمنة وفعالة

)2(ستراتيجية ينبغي تنفيذها على المستوى اإلقليميومحتويات البرنامج ذات أهداف إ
  :  

 .من والهجرة والتعاونتركة أورومتوسطية من العدالة واألمنطقة مش -

وكذا منطقة اقتصادية للتنمية المستدامة مع التركيز على تحرير التجارة والتكامل التجاري اإلقليمي  -

 .ية و حماية البيئة شبكات البنية التحت

بناء منطقة مشتركة لتبادل اآلراء اإلجتماعية والثقافية ورفع الوعي من خالل الشراكة ووسائل  -

 .اإلعالم

 

                                                
)1(  : European Neighbourhood and Prtnership Instrument, Gross_Border Coperation, Strategy Paper 2007_2013, 

Indicative Programme 2007_2010 , 2007 , P : 07 .                                                                                                                     
)2( :   European Neighourhood and Partnership Instrument ( ENPI) , Regional strategy Papre 2007_3013 , and 

Regional Indicative Programme ( 2007_ 2010) For The Euro_Mediterranean Partnership , EURONED , P : 03.             
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  عمل سياسة الجوار في دول جنوب المتوسط : ثانيا

خطط عمل سياسة الجوار األوروبية والسياسة المتفق عليها بصورة مشتركة بين اإلتحاد األوروبي 

المتوسطين من خالل اإلندماج في اإلتحاد األوروبي في مجاالت النقل والطاقة وتكنولوجيا  وشركائه

واألسواق والشبكات التحتية، وقرار اإلتحاد األوروبي إلنشاء الحوار األوروبي  المعلومات واإلتصاالت

بين الشركاء   تالذي يهدف لتوفير المساعدة الرامية إلى تعزيزالعالقا ∗)ENPI(الموحد وآلية الشراكة 

والتقدم اإلقتصادي والتكامل بين عمل اإلتحاد األوروبي والدول المجاورة لها وبوجه خاص دعم تنفيذ 

  .)1(ائية وتوفير الدعم المالياالتفاقيات الثن

  : )2(وقد قسم هذا البرنامج إلى مرحلتين

مليون يورو وجوهر هذا  343,3عبارة عن برنامج عمل بمبلغ :  2010_ 2007البرنامج اإلرشادي 

  .البرنامج هو تعزيز الديموقراطية والحكم الراشد، وارتكز هذا البرنامج على النهج الثنائي دون اإلقليمي

مليون يورو وذلك على حسب كل برنامج  535,15وذلك بمبلغ  :2013_ 2011البرنامج اإلرشادي 

  .ارشادي يخص ذلك البلد 

 ENPIمن الالئحة  07نصوص عليها في المادة األخذ في اإلعتبار ال المالية معوقد تم تحديد المخصصات 

على وجه الخصوص، وهذا التخصيص من تنظيم صناديق الهيكلية  18واحترام األحكام الواردة في المادة 

لألموال مطلوب لبرنامج التعاون عبر الحدود التي تأخذ في اإلعتبار معايير موضوعية مثل السكان، 

ة وغيرها من العوامل التي تؤثر على كثافة التعاون، بما في ذلك الخصائص التي تنفرد بها المناطق المؤهل

ستعاب المساعدات ومصدر هذه التمويالت للبرنامج يأتي من اطق الحدودية والقدرة على إدارة وإالمن

بع في نفسها ومن الصندوق األوروبي للتنمية اإلقليمية، ومن البند الرا ENPIمصدرين هما مخصصات 

 4,9نشاء تسهيل صغير من إلضافة إلى تمويل البرنامج سيتم إالسطر األول من الميزانية السنوية ، با

مليون يورو لتمويل اإلجراءات الرامية إلى تسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الشركاء في 

ون عبر الحدود الحالية دارة برنامج التعاج، وذلك بهدف المساعدة في تعزيز إعداد تنفيذ وإبرنام

  ، والجدول التالي يوضح المجاالت المتفق عليها والمستقبلية

  

  

                                                
 برنامج تعاون عبر الحدود لحوض البحر األبيض المتوسط الجوار والشراكة  ∗

)1(  :5European Neighouhood and Partnership Instrument ( ENPI) , Opcit , p :  

)2( :European Neighbourhood and Parlnership Instrument , Gross_Border Opcit , p : 8  
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  )2010- 2007(للفترة  ENPIالمبالغ المخصصة في اطار برنامج ) 6- 2(جدول 

  مليون يورو  2010  2009  2008  2007  عنوان البرنامج

  31,9  8,9  6,1  6,9  10  )عام(تخصيص العالمي 

والعدل واألمن  السياسة

  والهجرة والتعاون
          

الحماية : تدابير بناء الثقة

  المدنية 
4,4        4,4  

شراكة من : تدابير بناء الثقة

  أجل سالم 
5  5    10  20  

العدل واألمن والهجرة 

  )JSM(والشباب 
      13  13  

  8  8        تحليل السياسات

            التنمية اإلقتصادية المستدامة

وديناميكية تشجيع اإلستثمار 

اإلصالح لجذب 

  االستثمارات

6        6  

النقل والتعاون في مجال 

  الطاقة
  9  14    23  

جنوب جنوب التكامل 

  اإلقتصادي اإلقليمي 
    4    4  

  33  15  9  9    برنامج بيئي 

المساعدة التقنية والدعم 

  FEMIPلرأس مال مخاطر 
32  32  32  32  125  

  5        5  تطوير مجتمع المعلومات 

اإلجتماعية والتبادل  التنمية

  الثقافي
          

المساواة بين الجنسين 

  والمجتمع المدني
8      8  16  

  22  10      12  المعلومات واالتصاالت 
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  5    5      يوروميد للشباب 

الحوار بين الثقافات والتراث 

  والتراث الثقافي 
          

  343,3  91,9  83,1  73,9  94,4  المجموع 
:   European Neighourhood and Partnership Instrument ( ENPI) , Regional strategy Papre 

2007_3013 , and Regional Indicative Programme ( 2007_ 2010) For The Euro_Mediterranean 
Partnership , EURONED , P :53  

  سياسة االتحاد من أجل المتوسط : الفرع الثاني

من أجل المتوسط هو مبادرة سياسية رفيعة المستوى، وكان المبادرة التي ناقشها المجلس  اإلتحاد  

وذلك بتقديم مقترحات محددة للحصول على معلومات أكثر دقة بشأن التعاون  2008األوروبي في مارس 

  .األورومتوسطي

  الخطوط العريضة لسياسة اإلتحاد من أجل المتوسط: أوال

طلق المشروع من قبل نيكوالس سط مشروع تتمي لمسار برشلونة اذ أالمتويعتبر اإلتحاد من أجل 

فيفري في " تولون" الذي كان حينها مرشحا خالل االنتخابات الرئاسية الفرنسية في مدينة  ∗ساركوزي

  . )1("اإلتحاد المتوسطي" طلق عليه حينها تسمية في خطاب له هناك وقد أ 2007

تحاد من أجل المتوسط يثبت على المكتسبات وتعزيز ت في باريس أن اإلالدول والحكوما وقد أعلن رؤساء

ستمدت سياسة اإلتحاد من أجل المتوسط أهدافها من ونة، وقد ااإلنجازات والعناصر الناجحة لعملية برشل

  ).الحوار السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي) عملية برشلونة 

ة برشلونة من خالل سياسة اإلتحاد من أجل المتوسط وأعطى رؤساء الدول والحكومات دفعة جديدة لعملي

  :)2(يلي وذلك من خالل ما

تحسين المستوى السياسي لعالقات اإلتحاد األوروبي مع الدول المتوسطية والتي ستنظم من اآلن قمة _ 1

  .كل سنتين بين الشركاء

                                                
وهو من اصول مجرية يهودية، وهو وزير داخلية سابق ورئيس حزب  2012ماي  15حتى  2007ماي  16رئيس الجمهورية الفرنسية بالفترة : ∗

أمام فرانسوا هوالند ليكون أول رئيس  2012ماي  6ثم خسر االنتخابات في  %53,2اإلتحاد من أجل حركة شعبية، ربح اإلنتخابات الفرنسية سنة 

  .1981ال يفوز بفترة رئاسية ثانية منذ عام 
  9:32على الساعة .11/09/2013يوم   / Fr. scribd. Com/ doc/ 44802000اإلتحاد من أجل المتوسط :  )1(
)2(  :European Neighbourhood amd Partmership Instrument ( ENPI) , Regional Indicative Programme ( 2011_2013) 

for the Euro Mediterranean Partnership                                                                                                                                        
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مع نظام الرئاسة المشتركة عن طريق توفير المزيد من الملكية المشتركة للعالقات المتعددة األطراف _ 2

واحد من اإلتحاد األوروبي وواحد من جانب المتوسطية الشريكة وذلك من خالل انشاء أمانة عامة ( 

مشتركة دائمة التي تحفظ اإلستمرارية ثم التنفيذ بعد ذلك المشاريع المقررة في القمم والمؤتمرات 

  .  الوزارية

ن خالل اقليمية اضافية ومشاريع شبه اإلقليمية ذات صلة جعل هذه العالقات أكثر واقعية ووضوح م_ 3

  .لواطني المنطقة

وأكد رؤساء الدول والحكومات أن اإلتحاد من أجل المتوسط يعتبر تكملة للعالقات الثنائية بين الشريكين 

أفقا جديدة أنه في الوقت الذي تفتح فيه معاهدة لشبونة " اإلتحاد من أجل المتوسط"ويمكننا القول في السياق 

بر يسعى إلى تطبيق نموذج التعددية الذي يعت" اإلتحاد من أجل المتوسط"في مسار اإلندماج األوروبي فإن 

قليميا، ليس فقط على الصعيد اإلقتصادي بل أيضا على الصعيدين السياسي الفضاء األورومتوسطي إ

ل من التشارك أو الشراكة والثقافي وعلى صعيد المجتمع المدني ومجازا يمكننا القول أن التحو

ياسي فقد انتقلنا من مسار س: األورومتوسطية إلى االتحاد من أجل المتوسط يحمل أيضا تحوال في المعايير

سس اتحاد يرمي إلى رسم مسار تدريجي نحو اإلندماج وبهذا الشكل يفتح يرتكز على التعاون إلى وضع أ

طريق الذي سبق وأن حددت معالمه مع كل شريك على في الفضاء التعددي أو اإلقليمي األورومتوسطي ال

  .)1(حدة

  أهداف اإلتحاد من أجل المتوسط: ثانيا

يسعى تقريبا تسرب بأن مشروع اإلتحاد من أجل المتوسط  تفيد تصريحات المسؤولين الفرنسين وبعض ما

شلونة في ، وأمام تعثر مسار بر1995عالن برشلونة عام تحقيق نفس األهداف التي وردت في إإلى 

تحقيق كل تلك األهداف بسب ما وقع من تحوالت اقليمية ودولية وتغير الموازين الدولية وظهور تحديات 

أمنية وسياسية جديدة أخذت فرنسا المبادرة واقترحت مشروع اإلتحاد من أجل المتوسط في خطوة يفسرها 

ويهدف اإلتحاد إلى تحقيق عدة البعض بأنها تعكس سعي باريس لتعزيز دورها في المنطقة المتوسطية، 

    )2(أهداف منها

تنظيف مياه البحر وشواطئه مع التركيز على المياه والصرف ( مكافحة تلوث البحر المتوسط _ 1

  ).الصحي

                                                
، دار 2010للبحر األبيض المتوسط، المتوسطي  IEMED، الكتاب السنوي "تحديات وطموحات" اإلتحاد من أجل المتوسط سينين فلورنسا، :  )1(

  . 62:فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص
دول  -ل األزمة المالية الراهنة دراسة حالة الشراكة األورومتوسطيةواقع التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية الجديدة في ظسكينة حمالوي، :  )2(

، كلية العلوم )غير منشورة( مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستيرفي العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد دولي  -المغرب العربي

 142: ص ،2011/2012اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة 
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  )).تحسين النقل بين الموانئ بأحدث طرق سريعة بحرية(البحرية السريعة (الطرق البرية  - 2

  ) .ستجابة للكوارث الطبيعيةية أمن واإلستعداد واإلن في الوقاالتعاو(الحماية المدنية _ 3

لتوليد الطاقة الشمسية ودعم " خطة المتوسط للطاقة الشمسية " الطاقة البديلة لبحث مدى فعالية  - 4

  .البحوث والدراسات في مجال مصادر الطاقة البديلة للنفط والغاز

يا لتشجيع الحراك األكاديمي والدرجات التعليم إقامة جامعة أورومتوسطية تكون مقرها في سلوفين - 5

  .العلمية لجامعات الدول األعضاء

مبادرة أعمال المتوسط إقامة  هيئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المساعدة الفنية وتوفير  - 6

  .األدوات المالية بإستخدام المساهمات الطوعية من الدول األمم

  المتوسط البعد اإلقليمي لإلتحاد من أجل: ثالثا

تحاد بين أطراف متساوية من أجل تحقيق مشروعات تستطيع تدعيم إن اإلتحاد من أجل المتوسط هو إ

التعاون بين أوروبا وجنوب البحر المتوسط وأن الفكرة تكمن في أن تكون نقطة اإلنطالق لهذا اإلتحاد هي 

اهم انشغاالت اإلتحاد  التطرق إلىحاجات الشعوب وانشغالهم األكثر إلحاحا، وقد تم  تنفيذ مشروعات تلبي

 : )1(من أجل المتوسط في مشاريع أهمها

  إزالة التلوث من البحر األبيض المتوسط _ 1

إن البحر األبيض المتوسط هو مرادف الثقافة والتاريخ لكنه أكثر بكثير من مجرد رمز أو أيقونة للمنطقة 

في إزالة التلوث من  2020ا على برنامج أفق ومع ذلك فقد عانى تدهور خطير في اآلونة األخيرة وبناء

البحر األبيض المتوسط، بما في ذلك المناطق البحرية والساحلية المحمية خاصة في قطاع المياه والنفايات 

  .وبالتالي تكون ذات فائدة كبيرة للحياة وسبل العيش لشعبها

  الطرق السريعة البحرية والبرية _ 2

حر للطرق السريعة للتجارة ووصل سهل وآمن وتدفق للسلع واألشخاص ن البحر األبيض المتوسط هو بإ

في البحر والبحر هو ضروري للحفاظ على العالقات وتعزيز التجارة اإلقليمية وتطوير الطرق السريعة 

  .للبحر، بما في ذلك اتصال من الموانئ في جميع أنحاء حوض البحر األبيض المتوسط بأكمله

  

                                                
)1(  :Joint Declaration of The Paris Summit For The Mediterranean, Paris , 13 July 2008 .  
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  الحماية المدنية _ 3

الدمار الناجم عن اإلنسان والكوارث الطبيعية منطقة البحر األبيض المتوسط عرضة بشكل خاص 

نسان فبرامج الوقاية واإلستعداد للكوارث وربط لكوارث الناجمة عن صنع اإلللكوارث الطبيعية وكذى ا

واحدة من أهم أولويات المنطقة على نحو أوثق مع آلية الحماية المدنية في اإلتحاد األوروبي وهو بالتالي 

  .المنطقة

  الخطة الشمسية المتوسطة : الطاقات البديلة_ 4

إن النشاط في اآلونة األخيرة على أسواق الطاقة سواء من حيث العرض والطلب، يؤكد على الحاجة إلى 

 التركيز على الطاقة البديلة، وكذلك البحث والتطوير من جميع مصادر بديلة من الطاقة وبالتالي فهي

  .أولوية رئيسية في الجهود الرامية إلى ضمان استدامة التنمية

  سياسات التنمية المستدامة _ 5

لتحديد استراتيجية  2008قد أقر بأهمية المياه المؤتمر الوزاري األورومتوسطي في األردن في أكتوبر 

ستخدام ه وكفاءة واإلع موارد توفير المياالمياه المتوسطية وتعزيز الحفاظ على الموارد المائية وتنوي

  .المستدام للمياه

    )1(واألمن العدل والحرية_ 6

األساسية حترام االتفاقيات الدولية اإلنسان والحريات وإاألحترام الكامل وتعزيز سيادة القانون وحقوق  

روميد يو: قليمي بشأن العدالة والشؤون الداخلية من خالل تنفيذ ثالثة مشاريع هي ويتم تنفيذ البرنامج اإل

للهجرة ، واليوروميد للعدالة المشروع الثاني، والمشروع الثالث يوروميد للشرطة وعالوة على ذلك تعمل 

  على تسهيل أفضل الممارسات وضمان المصالح وسيادة القانون والتنفيذ السليم لإلتقاقيات والقرارات        

  

  

 

 

 

 

                                                
)1( :

European Neighboufhood And Partneship Instrument (ENPI) , Regional Indicative Programme (2011_2013) for 

The Euro Mediterranean Partnship                                                                                                                                                  
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ى دول اإلتحاد األوروبي والحلول تداعيات األزمة المالية اليونانية عل: المبحث الثاني

  المقترحة 

لقد ساهم انتقال أزمة المالية اليونانية إلى اإلتحاد األوروبي، بتفاقم مديونية دوله خاصة تلك التي تتبنى  

العملة الواحدة وتمثل الحلقة األضعف فيها والتي تمثلها البرتغال، ايرلندا، اليونان، اسبانيا مما استدعى 

هذه الحلول على المستوى وتبني حلول للحد أو التخفيف من أثار هذه األزمة سواء كانت  التدخل السريع

  .هذه الدول ومؤسساتها أو حلول اقليمية مشتركة

  انطالق شرارة أزمة المديونية األوروبية وانتقالها: المطلب األول

أثرت بشكل كبير على دول  على استقرار اإلقتصاد العالمي كما 2008لقد أثرت األزمة المالية العالمية 

منطقة اليورو، فقد عانى كثير من بلدان السبعة عشر األعضاء من منطقة اليورو من عجز كبير في 

الحساب الجاري  وعجز مالي كبير واقترن ذلك بنمو ضعيف ونسبة ديون مرتفعة، واليونان واحدة من 

  .)1(نفجار أزمة الديون السابقةر في إهذه األزمة وساهمت بشكل كبيات يهذه الدول التي عانت من تداع

  مراحل تطور أزمة المديونية األوروبية : الفرع األول

ن انفجرت وأدت إلى آثار جسيمة في منطقة اليورو بعدة محطات ألقد مرت أزمة الديون السيادية منذ 

  : )2(يمهمة سواء في اإلنطالقة أولى لهذه األزمة أو في مراحلها وأهم هذه المراحل الحاسمة ه

  .تشكيل حكومة يونانية جديدة: 2009أكتوبر  04

يصرح ألعضاء اإلتحاد األوروبي بأن عجز  ∗وزير المالية الجديد جورج بابانديرو: 2009نوفمبر  08

من الناتج  %113,4من الناتج المحلي اإلجمالي ودين العام قد تجاوز  %12,7ميزانية اليونان في حدود 

 .ك منح لإلتحاد األوروبي مهلة سنتين لتخفيض عجز الميزانيةالمحلي اإلجمالي، وبعد ذل

Aإلى  Aعادة تصنيف السندات اليونانية من لجنة التنقيط الدولية فيتش إ: 2009ديسمبر  08
وفي نفس  -

Aنتقل التصيف من المدة إ
BBB  إلى -

+ .  

جراءات أكثر صرامة األوروبي يطالب اليونان بإتخاذ إ مرت أخرى البنك المركزي: 2009ديسمبر  10

  .للحد من عجز الموازنة

  .ستعادة التوازنان يعمل على سياسات تقشفية بغية إالوزرير األول لليون: 2003ديسمبر  14

                                                
 18: شريف غياط، سهام بوفلفل، مرجع سابق، ص:  )1(

 . 19، 18: نفس المرجع، ص ص:  )2(

  .بسبب أزمة الديون السيادية في بالده 2011نوفمبر  9تاريخ استقالته إلى  2009أكتوبر  6رئيس وزراء اليونان للفترة : ∗
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Aوكالة موديز تخفض التنقيط على ديون اليونان من  2009ديسمبر  22
Aإلى  1

2  .  

العمومية ألجل تخفيض عجز الميزانية إلى عالن اليونان عن البرنامج التعديلي للنفقات إ: 2010جانفي 14

ي مدى جدية هذه فوهو ما لم يكن مقنعا للمستثمرين في األسواق المالية نتيجة لفقدان الثقة  2,8%

  .صالحاتاإل

مجلس محاكمة البنك المركزي األوروبي يقوم بالمصادقة على البرنامج التعديلي : 2010فيفري  3

 200ة بتسير نفقاتها بدأ بتجميد رواتب العمال الذين يتقاضون أقل من المقترح من طرف الحكومة اليوناني

  .أورو في الشهر

  .اإلتحاد األوروبي يعلن اصدار برنامج مساعدة اليونان دون تحديد آلياته :2010فيفري  11

  .اضراب عام باليونان لمدة يوم احتجاجا على سياسة التقشف: 2010فيفري  24

  .ة مشتركة بين اليونان وصندوق النقد الدولي واإلتحاد األوروبيتشكيل لجن: 2010فيفري  25

  :مليار أورو من خالل 4,8اعالن اليونان على سياسة تقشف جديدة لتوفير مايقارب : 2010مارس  5

 .بيع أمالك عقارية عامة -

 .عام 63إلى  61رفع متوسط سن التقاعد في القطاع العام من  -

 .%30ومعاشات التقاعد إلى  %20خفض األجور في القطاع العام إلى  -

 .%23إلى  %19رفع الضريبة على الغاز والكحول والتبغ من  -

 . %30رفع ضريبة على القيمة المضافة بزيادة تقدر  -

  .اضراب باليونان ومظاهرات شملت القطاع العام والخاص :2010مارس 11

  .اتفاق وزراء مالية دول اإلتحاد على مساعدة اليونان :2010مارس  15

  2011 البنك المركزي األوروبي قبل السندات اليونانية منخفظة التنقيط إلى غاية :2010مارس  25

على ثالث  %5مليار أورو بسعر فائدة  30منح دول األوروبية قرض لليونان ب  :2010فريل أ 11

  .سنوات

النقد الدولي على أن عالن اليونان على سياسة تقشفية رابعة وموافقة اإلتحاد و صندوق إ :2010ماي  02

مليار يورو منها  110إجمالي حجم أموال المساعدات التي ستحل عليها خالل السنوات الثالث المقبلة ب 

مليار من دول منطقة اليورو من البنك المركزي وتحديد  80مليار من صندوق النقد الدولي و  30

  .حصص المساعدة على أساس وزن الدولة في اإلتحاد
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  .اضراب عام باليونان :2010ماي  05

لتجنب انتشار أزمة الديون وإلنعاش األسواق المالية المفوضية األوروبية وصندوق النقد  :2010ماي  09

  .مليار أورو 750مكانية اقراض اليونان رسان إالدولي يد

  .تراجع تقييم الديون اليونانية: 2010جوان  14

سنوات بسعر فائدة من  7إلى  4ونان قروض من قمة أوروبية لإلتفاق على منح الي: 2011مارس  12

  .%5,2إلى  4,2%

قمة جمعت ستة وزراء مالية أوروبين بلكسمبورغ لإلتفاق على خطوة جديدة إلنقاذ  :2011ماي  15

  .اليونان

  . CCCستنداربورز خفضت تنقيط اليونان إلى  :2011جوان  13

  : اتباع سياسة تقشفية جديدة حيث ضمنت :2011جويلية 

 .خوصصة الشركات بمليار أورو -

 .يورو للسنة 8000زيادة الضريبة المفروضة على أصحاب الدخل الذي يتجاوز  -

 .يورو للسنة 12000ضافية لمن دخله أكبر من ضريبة إ -

 .زيادة الضريبة على المعاشات التعاقدية -

 .خلق هيئة خاصة الستغالل الممتلكات العمومية -

 608بين فرنسا و ألمانيا حول صندوق اإلنقاذ األوروبي قدره قمة بروكسل خالف  :2011كتوبر أ 23

  .مليار يورو، اذ ال توافق ألمانيا فرنسا حول تحويل الصندوق إلى بنك

حقة ومنحها من ديونها المست %50عفاء اليونان من سداد خطة انقاذ جديدة تشمل إ :2011 نوفمبر 02

رفع مشاركات الدول في صندوق النقد طوعيا، تفاق مجموعة العشرين على مليار أورو وإ 130قرض 

باإلضافة إلى تعهد الصين على توجيه اقتصادها نحو نمو يقوم على زيادة الطلب الداخلي بشكل يدعم 

  .اإلنعاش العالمي واإلستقرار المالي كونها تتمتع بفائض في ميزانها التجاري

رو لتجنب اإلفالس قبل بداية السنة مليار أو 80طلب اليونان مساعدات تقدر ب  :2011نوفمبر  15

  .2012الجديدة 
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تعد اإلجراءات التقشفية المتخذة في اليونان صارمة وقاسية وغير مسبوقة، واستجابت فقط لمتطلبات 

المواطنين اليونانين الذين يدفعون ثمنا باهظا منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وال تحمي مصالح 

  .رمقابل البقاء في منطقة اليو

  آليات انتقال أزمة الديون السيادية: الفرغ الثاني

نتشار وتوسع األزمة المالية إلى دول اإلتحاد أو إلى دول المجاورة وجد مجموعة من القنوات تساهم في إت

  )1(التي تربط بها عالقات ومن بينها نذكر

  أسواق المال: أوال

ة واحدة كذلك فإن إنفتاح البورصات ووجود ة مالية وثقافيبفعل العولمة يكاد العالم يعيش في منظوم

  .ستثمارات أمريكية و أسيوية في أوروبا بما فيها مديونياتها الهائلةإستثمارات أوروبية في الخارج، وإ

  أسواق السلع والخدمات: ثانيا

تحولت األزمة المالية إلى أزمة في األسواق الحقيقية مع تراجع الطلب على السلع وانقباض اإلئتمان 

نخفاض كبير ، أما في أسواق الخدمات فقد ظهر إلمصرفي ولقد تراجعت أسعار المواد األولية بشكل كبيرا

لغاء طلبات السفن والطائرات ركود في أسواق السفن، وإ في الطلب على السياحة وخدمات النقل مما سبب

  .الجديدة، مما أثر على دول اإلفريقية المستقبلة للسائحين

  عاملين في الخارجتحويالت ال: ثالثا

تعتمد العديد من الدول في توفير العملة الصعبة األجنبية بصورة ملموسة على تحويالت العاملين في 

نخفاض لدول ونتيجة لألزمة المالية فإن إالخارج ولذلك فهي ذات تأثير هام على أداء اإلقتصاد الكلي لهذه ا

الدول المستقبلة، ويعاني العامل خاصة في  حجم العمالة المهاجرة كنتيجة لتراجع حجم األعمال في

األسواق األوروبية من التمييز حيث أنه آخر من يستخدم وأول من يطرد، أما العمالة المهنية كاألطباء 

والمهندسين قد ال تتأثر كثيرا، وان تأثرت رواتبهم باإلنخفاض مع زيادة المنافسة، مما يؤثر على انخفاض 

المحلي للدول المرسلة، ناهيك عن أثر المضاعف لهذه التحويالت التي تساهم  تحويالتهم وبالتالي الناتج

  .عادة في دعم اإلستهالك الخاص واإلستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة في الدول المرسلة

  

                                                
ا، الملتقى الثاني حول األزمة آثار األزمة اإلقتصادية العالمية الراهنة على سوق العمل في دول شمال افريقيحنينة عمر، بخوش مديحة، :  )1(

 19/20افريقيا، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تبسة، أيام اإلقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها على اقتصاديات شمال 

 .9،10:، ص ص2013جوان 
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  تدفق اإلستثمارت: رابعا

ن رأس المال تظهر أهمية اإلستثمارت األجنبية المباشرة في مجال التشغيل من حيث مساهمتها في تكوي

في الدول المتلقية وخلق فرص العمل وتخفيض في معدالت البطالة نتيجة لزيادة معدالت النمو إال أنه 

       .يقل عن النصف في بعض هذه البلدان نتيجة لتلك األزمة فقد انخفضت تلك التدفقات اإلستثمارية إلى ما

 انعكاسات أزمة الديون السيادية : الثانيالمطلب 

هاهي رياح األزمة تهب ) اليونان( رجل أوروبا المريض  دتتفاقم األزمة داخل منطقة اليورو، فبع     

اليوم بقوة على ايطاليا واسبانيا من دون ان توفر بلدنا أخرى كالبرتغال، ايرلندا وغيرها وتطال شظاياها 

فها على الديون السيادية بلدانا مركزية كفرنسا و ألمانيا التي تتعرض كبرى فيها للمصاعب بسب انكشا

  )1(للدول المتعثرة

    الدول األوروبية المتعثرة : الفرع األول

  ثر الديون السيادية على دول اإلتحاد األوروبي بدرجات متباينة تباين أ

  ايرلندا : أوال

دخل الفرد اإلرلندي نسبة  %10نسبة  2000يتمتع اإلقتصاد اإلرلندي بنمو عال ومستقر حيث بلغ سنة 

وبي سنة لى الناتج اإلجمالي العام هو رابع أعلى دخل بالعالم، وقد انضمت ايرلندا إلى اإلتحاد األورإ

   . ، وفيما يلي أهم المؤشرات اإلقتصادية المختارة إليرلندا 1993

  بعض المؤشرات االقتصادية إلرلندا     ) 7- 2(جدول                          

                                                                                                %    

  2009  2010  2011  2012  2013  

الناتج نمو

المحلي 

  اإلجمالي

5,5-  0,8-  1,4  0,7  1,1  

الدين اإلجمالي 

  للحكومة
64,9  92,2  106,4  117,2  122,2  

  24,8  23,9  23,0  22,8  20,1الميزان 

                                                
 . 60: ، يناير، ص98، مجلة اتحاد المصارف، الكويت، السنة الثالثة عشرة، العدد إلى أين؟: منطقة اليورومحمد دياب، :  )1(
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  التجاري

  0,1  -1,0  -2,1  -4,2  -8,1  معدل البطالة 
 Source : European Commission, European Economic Forecast, Winter 2013, p :47 

يرلندا تعتبرمن بين أكثر الدول متأثرة بأزمة الديون السيادية وهذا من من خالل قراءة الجدول نجد أن إ

وهذا خالل   %- 0,8و  - %5,4من الناتج المحلي اإلجمالي الذي قدر  خالل اإلحصائيات المبينة لكل

رتفع  ع الدين اإلجمالي الذي إليرتفع بعد ذلك بنسب ضئيلة جدا باإلضافة إلرتفا  2010و 2009سنتي 

  .2013سنة  %122,2إلى  2009سنة  %64,9من 

رلندية ية التي تم تقديمها للبنوك اإلكومرلندا ال تكمن في اإلنفاق الحكومي ولكن في الضمانات الحومشكلة إ

دى إلى انتقال تلك الخسارة إلى مليار مما أ 100سرت البنوك حوالي قد خلعقارية فلتغطية قروضها ا

رتفاع معدل البطالة ووصلت نسبة العجز حد قروض تبعها اإلنهيار اإلقتصادي وإالدولة كضامن لتلك ال

فق اإلتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي على خفض تإ 2011الدخل القومي، وفي جويلية  من 32%

  .)1(سنة من أجل تحسين األوضاع 15وتم تمديد سداد الديون إلى غاية  %3,5إلى  %6سعر الفائدة من 

  اسبانيا : ثانيا

ية في ظل نظام ملكي دستوري وتعد إسبانيا من البلدان تعتبر اسبانيا دولة ديموقراطية ذات حكومة برلمان

اإلجمالي اإلسمي، وقد انضمت إلى  الناتجقتصادها تاسع أكبر اقتصاد في العالم من إ مة، حيث أنالمتقد

ات اإلقتصادية التالية لمعرفة مدى تأثرها باألزمة ، ويمكن دراسة المؤشر1986روبي سنة اإلتحاد األو

  . روبيةوالمالية األ

  %                               نيا بعض المؤشرات اإلقتصادية إلسبا) 8-2(جدول                

  2009  2010  2011  2012  2013  

الناتج نمو

المحلي 

  اإلجمالي

3,7 -  0,3-  0,4  1,4-  1,4-  

الدين اإلجمالي 

  للحكومة 
53,9  61,5  69,3  88,4  95,8  

  -0,4  -2,6  -3,8  -4,6  -4,0الميزان 

                                                
، الملتقى الدولي الثامن حول إدارة االتحادات النقدية انطالق شرارة أزمة الديون السيادية األوروبية.... اليونان خنطيط خديجة، خلخال منال، :  )1(

 .9:، ص2013ماي  07/08سكيكدة، أيام  1955أوت  20في ظل األزمات المالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 
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  التجاري

  -3,1  -4,4  -1,7  -2,3  -6,5  معدل البطالة 
Source : European Commission, European Economic Forecast, Winter 2013p : 51  

                       

قتصاد منطقة اليورو، وهنا تكمن أهميتها وتأثيرها على منطقة اليورو تحتل إسبانيا المرتبة الرابعة في إ

 820حيث وصل  2013إلى  2009من  %95,8إلى غاية  %53,9رتفاع الدين االسباني من إولقد تدرج ا

سبانية تحت السيطرة وهي ناتجة عن اإلنفاق العالي على ، وغالبية الديون اإل2010الر عام مليار  دو

نفاق العالي اضطرت الحكومة اإلسبانية إلى تغطية الهوة بب األزمة المالية األوروبية واإلالقطاع العام وبس

تحاد األوروبي وصندوق النقد الر حصلت عليها من اإلمليار دو 100 لمالية الناتجة وبهذا احتاجت إلىا

، كما أنه من خالل قراءة الجدول نجد ان اسبانيا تعاني من عجز في ميزانها  )1(االدولي لتغطية مصاريفه

والذي يبقى   نخفاض كبير في نسبة الناتج المحلي اإلجماليوإ 2010سنة   -  %4, 6 االتجاري قدر بـ

  .- %1,4ب  2013غاية منخفظا إلى 

  البرتغال : ثالثا

عالميا من حيث جودة الحياة والبلد الثامن األكثر  19تعد البرتغال من البلدان المتقدمة وتحتل المرتبة 

لإلتحاد األوروبي فيمكن معرفة  انضمامه، وبحكم إ1986تحاد األوروبي سنة ، وهي عضو في االعولمة

    عة من المؤشرات اإلقتصادية المختارةأثار األزمة األوروبية من خالل مجمو

 %                                بعض المؤشرات اإلقتصادية للبرتغال) 9-2(جدول                       

  2009  2010  2011  2012  2013  

الناتج نمو 

  المحلي اإلجمالي
2,9-  1.9 -  1,6-  3,2-  1,9-  

الدين اإلجمالي 

  للحكومة 
83,2  93,5  108,0  120,6  123,9  

  -2,9  -4,4  -7,8  - 10,6  - 10,0  الميزان التجاري

  -2,7  -4,3  -1,5  -1,5  -2,6  معدل البطالة
   Source : European Commission, European Economic Forecast,Winter 

2013 ,p :75. 

                                                
، الملتقى الثاني حول األزمة اإلقتصادية العالمية الراهنة اليورو وتداعياتها على اإلقتصاد الجزائري أزمةآسية محجوب، بوحنيك هدى، : )1(

 .6: ، ص2013جوان  19/20وتأثيراتها على اقتصاديات شمال افريقيا، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تبسة، أيام 
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مليار يورو من اإلتحاد  78تقدمت البرتغال بطلب قرض قيمته  2010في النصف األول من عام 

العجز نتيجة لسنوات من التغطية واإلنفاق على القطاع الخدمي األوروبي وصندوق النقد الدولي وكان 

 %83,2، وعلى اثرها قفز الدين اإلجمالي للحكومة من )1(وطلب الحكومة اتخاذ بعض إجراءات التقشف

كما أن  2013نة س %123,9 ويتوقع أن يصل إلى غاية 2013سنة  %120,6إلى غاية  2009سنة 

ليعرف الميزان التجاري عجزا كبيرا  - %3,2ب  2012جمالي كان منخفضا اذ قدر سنة الناتج المحلي اإل

  . 2010سنة  -10,6قدر ب 

 يطالياإ: رابعا

جمالي الناتج ة وحصة مرتفعة من نصيب الفرد من إمتطور قتصادا رأسماليا ببنية تحتيةتملك ايطاليا إ

بر اقتصاد في العالم، وقد سابع أك 2008يا في عام لالمحلي وفقا لصندوق النقد الدولي، امتلكت ايطا

وتعتبر من مؤسسيه، ويمكن دراسة المؤشرات مختارة  1957يطاليا لإلتحاد األوروبي سنة انضمت إ

  الية األوروبية  التالية لمعرفة أثر أزمة الم

 %                    بعض المؤشرات اإلقتصادية إليطاليا ) 10- 2(جدول                         

  2009  2010  2011  2012  2013  

الناتج نمو 

المحلي 

  اإلجمالي

5,5-  1,8  0,4  2,2-  1,0-  

الدين اإلجمالي 

  للحكومة 
116,4  119,2  120,7  127,7  128,1  

الميزان 

  التجاري
0,1  1,3-  1,1-  1,2  2,4  

  0,9  2,8  1,4  -0,3  -1,1  معدل البطالة
    Source : European Commission, European Economic Forecast ,Winter 

2013 ,p :55 

يحتل اإلقتصاد اإليطالي المرتبة الثالثة بين اقتصاديات منطقة اليورو، وبالعودة إلى قراءة المؤشرات 

 %128,1اإلقتصادية إليطاليا نجد أن نسبة الدين اإلجمالي للحكومة يرتفع من سنة إلى أخرى ليصل إلى 

الحكومي اإليطالي  وحتى قبل األزمة كانت نسبة الدين %116,4  2009بعد أن كان سنة  2013سنة 

اإلقتصاد اإليطالي بعيدا عن النمو الذي  كانول اإلتحاد األوروبي وزادت خالل األزمة، وقد داألكبر في 

                                                
  .9: ع سابق، صخنطيط خديجة، خلخال منال، مرج: )1(
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إال أن الحكومة لم تتدخل إلنقاذ القطاع  %5 2009شهدته باقي الدول، حيث لم يتجاوز معدل النمو سنة 

، وقد اعتمدت الحكومة 2012سنة  %2,8ل إلى البنكي، وقد ارتفع معدل البطالة ارتفاعا ملحوظا ليص

ومست إجراءات التعديل  2012و  2011مليار أورو في سنتي  25خطة تعديل مكلفة تهدف إلى اقتصاد 

  . )1(خاصة قطاع الخدمات العمومية

  :  )2(رتفاع الدين العام إليطاليا وهيتأثير أزمة إتزيد من حدة المخاوف وهناك عدة 

ترليون  2,1قتصاد في العالم فقد بلغ الناتج المحلي اإلجمالي لها ما يقرب من من أكبر إليا ثايطاتعتبر إ_ 

  .2010دوالر في عام 

خالل منها بسداد ديونها، اليا من أكبر األسواق في العالم إصدارا للسندات الحكومية، وأي إيطتعد إ_ 

  .%12رتفاع سعر فائدة الدين ألكثر من سؤدي إلى إ

  .2013سنة  %128,1ئل لحجم الدين بشكل قد يصعب تسديده والذي وصل إلى رتفاع الهااإل_ 

Aتخفيض ستناندربورز تصنيف ايطاليا من المستوى _ 
Aإلى  +

يطاليا على خفض معللة ذلك بعدم قدرة إ -

  .اإلنفاق العام وضبط أوضاعها المالية خاصة في ظل توقعات النمو غير مشجعة

  الدول األوروبية المتأثرة : الثاني الفرع

  : )3(تتمثل الدول األوروبية المتأثرة باألزمة في

  بلجيكا : أوال

يطاليا، وتصل وهي أعلى نسبة دين بعد اليونان وإمن الدخل القومي،   %100لقد وصل دين بلجيكا إلى 

فظ على االتأمين وهو ما حالحكومة بتمويل الدين الخارجي من صناديق فقامت  %5نسبة العجز إلى 

حتمال أن نظامها لجأ إلى قروض خارجية والكن هناك إسمعتها في األسواق المالية العالمية حيث أنها لم ت

  .تباع خطط تقشفية والتقليل من االنفاق العموميوف يتجاوز هذه األزمة عن طريق إالمصرفي س

  

  

                                                
الملتقى الدولي ، تأثير أزمة منطقة اليورو على عالقات اإلقتصادية األوروبية على دول مجلس التعاون الخليجيمحمد يعقوبي، عبد اهللا عناني، : )1(

  .7: ، ص2013ماي  07/08سكيكدة، أيام  1955أوت  20الثامن حول ادارة االتحادات النقدية في ظل األزمات المالية، جامعة 

  .7: مرجع سابق، صالزهرة بوازدية، شفاء حمد، : )2(
 
  ,10: خنطيط خديجة، خلخال منال، مرجع سابق، ص: )3(
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  فرنسا : ثانيا

يث أنها تحتل المركز في منطقة اليورو ونظرا لهذه المكانة ح كبيرة تعد فرنسا ذات أهمية إستراتيجية

يعادل  من الدخل القومي أي ما %83قتصاديات دول منطقة اليورو ويصل الدين العام حوالي الثاني بين إ

تخاذ تدابير استعجالية ولذا وجب على فرنسا إ 2011سنة  %7ترليون دوالر، وتصل نسبة العجز  2,1

لتفادي الوقوع أو تفاقم األوضاع نتيجة هذه األزمة وذلك عن طريق الحصول على وخطط تقشفية قاسية 

  .حزم المساعدات المالية من طرف دول المنطقة وصندوق النقد الدولي

  ألمانيا : ثالثا

جة لهذه المكانة الجيدة، ورو، ونتييحتل اإلقتصاد األلماني المرتبة األولى بين اقتصاديات دول منطقة الي

لمانيا في الحصول على القروض من مؤسسات دولية وإعادة اقراضها فتحقق أرباحا طائلة من فيساعد أ

األسواق األوروبية، وراء ذلك، وقد استفادت ألمانيا من الوحدة النقدية األوروبية، حيث سهال عليها غزو 

فتصل النسبة  عن األزمات وتداعياتها، منأىبقاء السوق الداخلية ونظامها المصرفي في كما نجحت في 

ألمانيا متطور وكبير لدرجة أنه يستطيع تحمل أعباء منطقة اليورو كاملة،  فاقتصادوبالتالي  %6,8إلى 

  .حيث أنه يلعب الدور األساسي في الدعم المالي للدول المتعثرة

  تداعيات أزمة الديون السيادية على اقتصاديات دول اإلتحاد األوروبي: الفرع الثالث

  داعيات أزمة الديون السيادية على اإلتحاد األوروبي من العناصر التاليةيمكن دراسة ت

  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: أوال

هو مقياس للنشاط االقتصادي الذي يعرف بأنه قيمة جميع السلع ) GDP(الناتج المحلي اإلجمالي 

لمقارنة حجم للناتج المحلي اإلجمالي  والخدمات المنتجة داخل الوطن ويهدف حساب معدل النمو السنوي

  .)1(التنمية اإلقتصادية على حد سواء مع مرور الوقت وبين االقتصاديات من مختلف األحجام

 %                                معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ) 11- 2(جدول

  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

االتحاد 

  االوروبي
2.6  2.2  3,4  3,2  0,4  4,5-  2,0  1,7  0,4-  0,0  

  0,1  -0,1  1,8  2,3  -2,8  1,0  2,9  2,7  1.8  3,3  بلجيكا

  0,5  0,8  1,8  0,4  -5,5  6,2  6,4  6,5  6,4  6,7  بلغاريا

                                                
)1( epp.eurostat.ac.europa.eu/tgm/web/table/description.jsp le 07/12/2013 à  23 : 42  
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جمهورية 

  التشيك
4,7  6,8  7,0  5,7  3,1  4,5-  2,5  2,5  1,8  1,0-  

  0,3  -0,4  1,1  1,4  -5,7  -0,8  1,6  3.4  2,4  2,3  الدنمارك

  0,5  0,7  3,3  4,0  -5,1  1,1  3,3  3,7  0,7  1,2  لمانياأ

  1,3  3,9  9,6  2,6  - 14,1  -4,2  7,5  10,1  8,9  6,3  استونيا

  0,3  0,2  2,2  -1,1  -6,4  -2,2  5,0  5,5  6,1  4,2  ايرلندا

  -4,0  -6,4  -7,1  -4,9  -3,1  -0,2  3,5  5,5  2,3  4,4  اليونان

  -1,3  -1,6  0,1  -0,2  -3,8  0,9  3,5  4,1  3.6  3,3  اسبانيا

  0,2  0,0  2,0  1,7  -3,1  -0,1  2,3  2,5  1,8  2,5  فرنسا

  -0,7  -2,0  0,0  -2,3  -6,9  2,1  5,1  4,9  4,3  4,1  كرواتيا

  -1,8  -2,5  0,5  1,7  -5,5  -1,2  1,7  2,2  0,9  1,7  ايطاليا

  -8,7  -2,4  0,4  1,3  -1,9  3,6  5,1  4,1  3,9  4,2  قبرص

  4,0  5,0  5,3  -1,3  - 17,7  -2,8  10,0  11,0  10,1  8,8  التافيا

  3,4  3,7  6,0  1,6  - 14,8  2,9  9,8  7,8  7,8  7,4  ليتوانيا

  1,9  -0,2  1,9  3,1  -5,6  -0,7  6,6  4,9  5,3  4,4  لوكسمبورغ 

  0,7  -1,7  1,6  1,1  -6,8  0,9  0,1  3,9  4,0  4,8  )المجر(هنغاريا

  1,8  0,8  1,6  4,0  -2,8  3,9  4,1  2,6  3,6  -0,3  مالطا

  -1,0  -1,2  0,9  1,5  -3,7  1,8  3,9  3,4  2,0  2,2  هولندا

  0,4  0,9  2,8  1,8  -3,8  1,4  3,7  3,7  2,4  2,6  النمسا

  1,3  1,9  4,5  3,9  1,6  5,1  6,8  6,2  3,6  5,3  بولندا

  -1,8  -3,2  -1,3  1,9  -2,9  0,0  2,4  1,4  0,8  1,6  البرتغال

  2,2  0,7  2,2  -1,1  -6,6  7,3  6,3  7,9  4,2  8,5  رومانيا

  -2,5  -0,7  0,7  1,3  -7,9  3,4  7,0  5,8  4,0  4,4  سلوفينيا

  0,9  1,8  3,0  4,4  -4,9  5,8  10,5  8,3  6,7  5,1  فنلندا

  1,1  0,9  2,9  6,6  -5,0  -0,6  3,3  4,3  3,2  4,2  السويد

  1,3  0,1  1,1  1,7  -5,2  -0,8  3,4  2,8  3,2  3,2  المملكة المتحدة
Source : epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do ?tab=table&plugin=1&language  

=en&pcode=lecoo115  le : 8/12/2013 à 23 :50.                                                     
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  الناتج المحلي الحقيقي لإلتحاد األوروبي) 4-2(شكل                                     

  

    الناتج المحلي اإلجمالي ربع سنوي                 معدل نمو الناتج المحلي االجمالي 

   الناتج المحلي االجمالي السنوي 

    Source: European Commission, European Economic Forecast,Autmn 2013, p :9               

واضحة على نمو الناتج المحلي  اليونانية إلى دول اإلتحاد األوروبي آثارلقد كان إلنتقال أزمة المالية 

ويبدو ذلك واضحا من خالل  اقتصاديتهانكماش من إ 2008اإلتحاد ابتداء من جمالي إذ عانت كل دول اإل

دون الصفر لجميع دول اإلتحاد األوروبي ويمكن  الذي يبين أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي ما 2009سنة 

والتي فقدت الكثير من أرباحها وتحملت الكثير  اإلنتاجيةرجاعه إلى تعثر كبير من البنوك والمؤسسات ا

  .  )1(أدت ببعضها إلى اإلفالس االلتزاماتمن 

وتشير إلى استمرار  3013لإلتحاد األوروبي اشارات اجابية منذ سنة  االقتصاديةلقد وفرت المؤشرات 

حسن في مجال األعمال التجارية وثقة المستهلك والظروف المالية التوسع لكن بتواضع على أساس الت

ومن المتوقع أن يستمر التعافي في ظل استمرار  ،للدول األعضاء االقتصاديوالقدرة على التكيف 

  .)2(على حالها االقتصاديةاألوضاع والظروف 

  

  

                                                
الملتقى الدولي الثامن ، على اقتصاديات دوله 2008األزمة المالية  جهود اإلتحاد األوروبي في مواجهة تداعياتيحى مصلة، خلوفي عائشة، : )1(

 .7: ، ص2013ماي  07/08سكيكدة، أيام  1955أوت  20حول ادارة االتحادات النقدية في ظل األزمات المالية، جامعة 

  
 )2( : European Commission, European Economic Forecast ,opcit ,p : 7 
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  البطالة في االتحاد األوروبي : ثانيا

  تتباين معدالت البطالة من دولة إلى اخرى وذلك بحسب درجة تأثرها باألزمة المالية 

  معدل البطالة الحقيقي والمتوقع) 12- 2(جدول

2014  2013  2012  2011  السنوات/الدول
∗  

  7,7  7,7  7,3  7,2  بلجيكا 

  5,6  5,7  5,5  5,9  ألمانيا

  9,0  9,8  10,0  12,5  استونيا

  14,1  14,6  14,8  14,7  ايرلندا

  25,7  27,0  24,7  17,7  اليونان

  26,6  26,9  25,0  21,7  اسبانيا

  11,0  10,7  10,3  9,6  فرنسا

  12,0  11,6  10,6  8,4  ايطاليا

  14,2  13,7  12,1  7,9  قبرص

  5,7  5,4  5,0  4,8  لوكسمبورغ

  6,2  6,4  6,5  6,5  مالطا

  6,5  6,3  5,3  4,4  هولندا

  4,2  4,5  4,4  4,2  النمسا

  16,8  17,3  15,7  12,9  البرتغال

  10,0  9,8  9,0  8,2  سلوفينيا

  13,6  14,0  14,0  13,6  سلوفاكيا

  7,9  8,0  7,7  7,8  فنلندا

  12,1  12,2  11,4  10,2  منطقة اليورو

  11,9  12,2  22,2  11,3  بلغاريا

  7,3  7,6  7,0  6,7  جمهورية التشيك

  7,9  8,0  7,7  7,6  الدنمارك

  12,2  13,7  14,9  16,2  التفيا
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  9,8  11,4  13,0  15,3  ليتوانيا

  11,1  11,1  10,8  10,9  المجر

  10,9  10,8  10,2  9.6  بولندا

  6,8  6,9  7  7,4  رومانيا

  7,8  8,0  7,7  7,5  السويد

  7,8  8,9  7,9  8,0  المملكة المتحدة 

  11  11,1  10,5  9,6  اإلتحاد األوروبي

Source : European Commission, European Economic Forecast , Winter 2013 ,p :1. 

      

 معدل البطالة في منطقة اليورو )5-2(شكل

 

 

 

  

 

  

 

 

 28دول االتحاد األوروبي                    1منطقة اليورو              

Source : Eurostat news releasse Euro indicateurs , August 2013, Euro area 
Unemployment rate at 12,0 Eu 28 at 10,4, Luxembourg, 1 Octobre 2013.                  

وتعرف ارتفاعا في من خالل الشكل والجدول أعاله نجد أن معدالت البطالة متباينة من دولة إلي أخرى 

رتفع معدل الديون السيادية، كما إبسب أزمة  وذلك 2013سنة  %12,2دول منطقة اليورو حيث وصلت 

ويتوقع أن ينخفض ولكن ليس بنسبة كبيرة  2013سنة   %11,1البطالة في دول اإلتحاد األوروبي ليبلغ 

رتفاع عدد الشركات المفلسة االرتفاع في معدالت البطالة إلى إويعزى هذا  %11ليصل إلى  2014سنة 

ء على الصعيد المحلي أو الخارجي كما تعتبر اليونان ونقص الطلب على السلع والخدمات األوروبية سوا

يدل على عمق األزمة الضاربة في  وهذا ما 2013سنة  %27أعلى معدالت بطالة حيث وصلت إلى 
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اإلقتصاد باإلضافة إلى كل من اسبانيا وايطاليا التي تعرف هي األخرى معدالت بطالة مرتفعة على 

  .2013سنة  %11,6و   %26,9التوالي 

في دول  2013مليون في مارس  26,521ووفقا لتقديرات يوروستات بلغ عدد العاطلين عن العمل 

في منطقة اليورو، كما انخفضت العمالة المؤقتة في اإلتحاد األوروبي  19,211تحاد األوروبي منهم اإل

، مقابل 2011والربع الرابع من عام  2007مابين الربع الثاني من عام  %2,9بشكل أكثر حيث بلغت 

 %0,3للعاملين الدائمين خالل الفترة نفسها، أما التوظيف الذاتي فقد انخفض بنسبة  %0,4زيادة قدرها 
)1(.  

  التجارة في االتحاد األوروبي: ثالثا

ان األداء السليم للتجارة يتطلب قطاع مالي متقدم ومستقر وألن األزمة المالية انعكست بشكل سلبي على 

عرفت ) صادرات وواردات( وبي فإن التجارة الخارجية لإلتحاد األوروبي المالي النظام المالي األور

  .تدهورا كما هو مبين في الجدول

  في التجارة الخارجية  27مساهمة الدول األعضاء ) 13- 2(جدول

  ومليار أور: الوحدة                                                                                 

  الميزان التجاري  الواردات اإلجمالية  الصادرات اإلجمالية  

جانفي   2012ديسمبر   2013جانفي  2012ديسمبر  2013جانفي  2012ديسمبر
2013  

االتحاد 

  االوروبي
138,7  142,8  144,1  146,3  5,6-  3,5-  

  -1,1  -0,6  9,6  9,2  8,5  8,6  بلجيكا

  0,0  -0,1  0,9  0,8  1,0  0,7  بلغاريا

 جمهورية

  التشيك 
2,0  1,9  2,4  2,1  0,4-  0,2-  

 1,0 0,6  1.7  1.8  2,7  2,5  الدنمارك

  11,1  11,4  27,4  25,9  38,5  37,3  ألمانيا

  0,1  0,1  0,2  0,2  0,3  0,3  استونيا

  1,7  2,2  1,3  0,8  3,0  3,0  ايرلندا 

                                                
، الملتقى الثاني حول األزمة اإلقتصادية العالمية الراهنة أثر األزمة اإلقتصادية العالمية على سوق العمل في اإلتحاد األوروبي طلبة عادل،: ) 1(

 .10:، ص2013جوان  19/20وتأثيراتها على اقتصاديات شمال افريقيا، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تبسة، أيام 
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  -0,5  -0,6  1,7  1,9  1,2  1,3  اليونان 

  -2,9  -2,4  10,3  9,6  7,3  7,2  اسبانيا

  0,7  1,1  14,1  13,8  14,8  14,9  فرنسا

  2,0  1,2  14,1  14,3  16,1  15,5  ايطاليا 

  -0,1  -0,1  0,2  0,1  0,1  0,0  قبرص 

  0,1  0,1  0,3  0,3  0,3  0,4  التفيا

  -0,2  0,0  1,1  0,9  0,9  0,9  ليتوانيا

  -0,1  -0,1  0,4  0,4  0,3  0,3  لوكسمبورغ

  -0,3  -0,3  1,9  1,8  1,6  1,6  هنغاريا

  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  مالطا 

  -9,7  - 10,3  20,3  20,8  10,6  10,5  هولندا 

  0,6  0,6  2,8  2,6  3,4  3,2  النمسا 

  -0,9  -1,3  4,2  4,3  3,2  3,0  بولندا 

  -0,2  -0,2  1,3  1,3  1,2  1,1  البرتغال 

  0,2  -0,1  1,2  1,2  1,3  1,1  رومانيا

  0,0  0,0  0,7  0,7  0,7  0,7  سلوفينيا

  -0,4  -0,4  1,3  1,2  0,9  0,8  فنلندا

  1,5  1,3  3,3  3,2  4,8  4,5  سويد 

المملكة 

  المتحدة
15,1  16,0  22,9  22,2  7,8-  6,2-  

Source : Eurostat communiqué de presse Euro indicateurs, Déficit de 3,9 milliars d’euros du 
commerce  international de biens de la Zone Euro, Déficit de 16,5 milliards d’Euros pour L’UE 

27 , Janvier 2013, Luxembourg, 18 mars 2013.                  
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       %        27معدل نمو ربع سنوي لتجارة السلع والخدمات في دول االتحاد األوربي  )6-2(شكل 

  

Source : European Commission, Basic figures on The EU, eurostat, Winter 2012/2013, edition, 
p :2.  

عام شهر ديسمبر ادرات والواردات دول االتحاد األوروبي ويعتبر التغير في الص يشير الجدول إلى

سواء من جهة الصادرات أو من جهة حيث انخفضت  2013لسنة لشهر جانفي متدهور بالنسبة  2012

انخفاض نمو ) 6- 2(ويؤكد الشكل الوردات وقد عرف الميزان التجاري عجزا في أغلب دول االتحاد، 

بسبب األزمة المالية العالمية وما لحق االتحاد  2009تجارة السلع والخدمات لإلتحاد االوروبي في سنة 

تجارته سواء في صادراته ووارداته في السلع والخدمات لتنتعش بعده نمو لألوروبي من إنخفاض في 

ية وبالتالي عودة حركة التجارة نتيجة عودة االنتعاش النسبي لألسواق العالم 2010تجارته في سنة 

ومن ثم عودة تجارة االتحاد االوروبي الذي يقع هذه المرة في شبح أزمة الديون السيادية العالمية من جديد 

ويرجع هذا التدهور في التجارة   2012وبالتالي انخفاض نموالتجارة من جديد في الربع الثاني من سنة 

  )1(وعة من العوامل يمكن إجمالها فيمايليالخارجية لإلتحاد األوروربي إلى مجم

نتيجة لنقص في السيولة التي وقعت ) صادرات والواردات( نقص تمويل اإلستثمارات التجارية  -

 .فيها البنوك واألسواق المالية األوروبية

ية بسبب األزمة المالية، مما يساهم في تدهور انتاجية رتفاع األسعار العالمية للمواد األولإ -

 .ت الصناعية األوروبيةالمؤسسا

 .نخفاض الطلب العالمي للسلع اإلستهالكية خاصة المعمرة منهاإ -

 .رتفاع الحواجز التجارية في الدول العالم نتيجة لألزمة المالية العالميةتنامي سياسات الحماية وإ -

  

  

 

                                                
   .11: ص،مرجع سابقمصلة، خلوفي عائشة،  يحى: )1(
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  التضخم: رابعا

خم في اإلقتصاد في كثير من التضخم هو زيادة في المستوى العام لألسعار السلع والخدمات ويحسب التض

ومقارنة التغيرات التي طرأت على أسعار سلة السلع األحيان من خالل دراسة سلة من السلع والخدمات 

والخدمات مع مرور الوقت وبالتالي فمعدل التضخم هو النسبة المئوية للتغير في مؤشر األسعار لفترة 

  . )1(معينة مقارنة مع تلك المسجلة في سابق الفترة

 %                                 27معدل نمو التضخم في دول االتحاد االوروبي ) 14- 2(جدول

  2014  2013  2012  2011  السنوات/ الدول

  1,5  1,6  2,6  3,5  بلجيكا

  1,7  1,8  2,1  2,5  ألمانيا

  3,2  3,6  4,2  5,1  استونيا

  1,3  1,3  1,9  1,2  ايرلندا

  -0,4  -0,8  1,0  3,1  اليونان 

  1,0  1,7  2,4  3,1  اسبانيا 

  1,5  1,6  2,2  2,3  فرنسا

  1,7  2,0  3,3  2,9  ايطاليا

  1,4  1,5  3,1  3,5  قبرص 

  1,6  1,7  2,9  3,7  لوكسمبورغ 

  2,2  2,2  3,2  2,5  مالطا 

  1,4  2,6  2,8  2,5  هولندا

  1,9  2,2  2,6  3,6  النمسا

  1,2  0,6  2,8  3,6  البرتغال

  1,5  2,2  2,8  2,1  سلوفينيا

  2,0  1,9  3,7  4,1  سلوفاكيا

  2,2  2,5  3,2  3,3  فنلندا

  1,5  1,8  2,5  2,7  منطقة اليورو

  2,7  2,6  2,4  3,4  بلغاريا

  1,6  2,1  3,5  2,1  جمهورية التشيك 

                                                
)1( :Eurostat Europen commission , Key Figures on the enlargement countries, Europa, 2013, P : 17    
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  1,5  1,5  2,4  2,7  الدنمارك

  2,2  1,9  2,3  4,2  التفيا

  2,9  2,4  3,2  4,1  ليتوانيا

  3,3  3,6  5,7  3,9  المجر

  2,3  1,8  3,7  3,9  بولندا

  3,3  4,6  3,4  5,8  رومانيا

  1,6  1,1  0,9  1,4  السويد

  2,3  2,6  2,8  4,5  المملكة المتحدة 

  1,7  2,0  2,6  3,1  اإلتحاد األوروبي
Source : European Commission, European Economic Forecast , Winter 2013 , p :1  

مقارنة بدول منطقة اليورو  2012سنة  %3,1رتفاعا في التضخم قدر ب شهدت دول اإلتحاد األوروبي إ

  . %1,7ب  2014ليعرف في السنوات األخرى تراجعا مستمرا ويتوقع أن يستمر كذلك حتى في 

سنة  %2,7تراجع الضغط التضخمي في منطقة اليورو تقدر ب  )فاق اإلقتصاد العالميآ( وفقا لتقرير 

 يزال من المتوقع أن يزداد تراجعا ومن من نفس السنة وال %3,1مقارنة باإلتحاد األوروبي ب  2011

ويتوقع أن ينخفض في  2014سنة  %1,5المتوقع أن يسجل التضخم مزيدا من اإلنخفاض ليصل إلى 

من نفس السنة نتيجة للتعديالت السلبية لتوقعات النمو وتناقص تأثير تدابير  %1,7اإلتحاد األوروبي ب 

    )1(أسعار النفطالمالية العامة المرتبطة باألزمة وانخفاض 

  إجراءات وحلول مواجهة أزمة الديون السيادية: المطلب الثالث

ياسيا وإقتصاديا فإن كنتيجة لتفاقم أزمة ديون منطقة اليورو لدرجة أنها أصبحت تهدد الكيان األوروبي س

  .تخذ مجموعة من اإلجراءات من أجل التقليل من حدة هذه األزمة وتوسعهاهذا الكيان إ

  ا األزمة خطط الدول التي مسته: األول فرعال

رتفاع حاد في مستويات الديون لدرجة تفوق ما تفق عليه في دول منطقة اليورو التي تعاني من إتبنت 

مجموعة من الخطط التقشفية تهدف إلى تخفيض حجم الدين العام والعجز العام في " ماستريخت" معاهدة 

ول األعضاء في حيث أجبرت األزمة المتنامية لديون اليونان الد ،الموازنة العامة إلى مستويات المطلوبة

  .)2(تخاذ تدابير أكثر صرامةمنطقة اليورو على إ

                                                
  .49: ، ص2013 والمالية،دراسات استقصائية لألوضاع االقتصادية ، اآلمال والواقع والمخاطر" أفاق اإلقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي، : )1(

  16: يحي مصلة، خلوفي عائشة، مرجع سابق، ص: )2(



 إفرازات أزمة الديون السيادية على دول ا�تحاد و على الشراكة ا�ورومتوسطية:الفصل الثاني

 

145 

 

  خطة ايرلندا: أوال

وهذا من خالل زيادة الضرائب  2014مليار يورو حتى سنة  15يرلندا التقشفية إلى توفير تهدف خطة إ

في ضافة إلى تقليص اإلنفاق الحكومي يورو إ مليار 10يض األجور بمقدار مليار وتخف 5بمقدار 

 %3القطاعات الصحية والتعليم والرعاية اإلجتماعية، وهذا بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة إلى 

  .2013في عام 

وتهدف السلطات اإليرلندية إلى وضع مجموعة من السياسات الطموحة لمعالجة األزمة االقتصادية التي 

ا يشكل برنامجا متعدد السنوات تستهدف مواطن الضعف في الجهاز المصرفي ويرمي تواجه البالد، فيم

إلى استعادة آفاق النمو اإليجابية التي يستحيل بدونها التوصل إلى حل دائم لألزمة، وقد حرصت السلطات 

يع على مراعاة العدالة في تصميمها للبرنامج، بحيث توزع أعباء التصحيح اإلقتصادي والمالي على جم

  . )1(طبقات المجتمع مع توفير أقصى درجات الحماية ألكثر فئات ضعفا

  خطة ايطاليا: ثانيا

مليار  48يقارب  أجاز البرلمان االيطالي مجموعة من اإلجراءات التقشفية من شأنها أن توفر للحكومة ما

مزيجا من خفض وتتضمن خطة التقشف  2014غاء العجز في الموازنة العامة بنهاية يورو وتهدف إلى إل

اإلنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وتثبيت األجور ورفع سن التقاعد، وتمتد الخطة على مدى أربع سنوات 

   .2014و إنهائه بنهاية  2011في نهاية عام  3,9ى تهدف من خاللها الحكومة إلى تقليص العجز العام إل

  خطة البرتغال: ثالثا

مليار  6,8من خفض االنفاق الحكومي وزيادة الضرائب بقيمة أجاز البرلمان البرتغالي خطة تقشف تتض

وبسبب حدة ديون منطقة اليورو فإن هذه  %4,6إلى  %7,3يورو وهذا بهدف خفض العجز الموازني من 

  .اإلجراءات التقشفية لم تكن لوضع حد لها، األمر الذي استوجب خطط موحدة فوق الوطنية

  اسبانيا : رابعا

لعامين في محاولة لدعم الميزانية العامة في مليار يورو  15قشف جديدة بقيمة تم اإلعالن عن خطة ت

  :)2(البالد وتشمل

 .% 5خفض رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة  -

                                                
ديسمبر  16، واشنطن، التنفيذي للصندوق يوافق على عقد اتفاق ممدد مع ايرلندا بقيمة مليار يورونشرة صندوق النقد الدولي، المجلس :  )1(

  .01: ، ص2010

، دار الفكر )النظريات التي تفسر األزمات دراسة شخصية ألسباب األزمات –المفهوم ( األزمات اإلقتصادية العالمية محمد محمود المكاوي، : )2(

  .44: ، ص2012والقانون المنصورة، 
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 .2011تجميد أجور ومعاشات التقاعد خالل عام  -

  %15تخفيض رواتب الوزراء بنسبة  -

 .2011يورو من عام  2500لغاء الحكومة لمنحة المواليد الجدد والتي تبلغ إ -

مليار يورو  1,2ستثمارت في القطاع العام، مليار يورو إ 6رى في اإلنفاق مثل تخفيضات اخ -

سبانيا عالوة على ية التي تقدمها إمليون يورو من المساعدات الخارج 600و  اإلنفاق المحلي

 .تخفيضات أخرى في تكاليف األدوية ضمن نظام التأمين الصحي العام

  بريطانيا: خامسا

 4,4( ماليين جنيه استرليني  3وهو ما سيوفر للبالد  %5قررت الحكومة خفض رواتب الوزراء نسبة 

  ) .مليون دوالر

 .مليار جنيه استرليني 164خفض اإلنفاق الحكومي وتقليل العجز المقدر بنحو  -

  . مليار جنيه استرليني 20خفض اإلنفاق على التأمين الصحي بأكثر من  -

  اإلجراءات و آليات المقترحة للخروج من أزمة الديون السيادية : الثالفرع الث

الدول األعضاء على خطة تهدف إلى حماية العملة الموحدة بمبلغ تفق وزراء مالية إ 2010في ماي 

مليار أورو، ومن جهة أخرى أعلن البنك المركزي األوروبي عن برنامج استثنائي  750اجمالي يقارب 

  .)1(يات حولوقد تمحورت هذه المقترحات واآلل دول منطقة األورو من األسواق المالية ديون شراء إلعادة

  اإلجراءات المقترحة : أوال

تخاذهم لإلجراءات جهود القادة في كيفية معالجتهم وإلتهدأ العاصفة التي تجتاح منطقة اليورو مرهون، ب

على صدارة منطقة اليورو واإلتحاد الآلزمة والمناسبة وتهدئة الرعب الحاصل في األسواق للحفاظ 

  . )2(األوروبي

  عقوبات آللية _ 1

غلبية مؤهلة من العقوبات اآللية وذلك بتصويت أجموعة في حالة خرق قواعد العجز يتم اللجوء إلى مأنه 

 .)3(في المئة 85تقدر ب 

                                                
الثامن حول ادارة الملتقى الدولي ، اإلقتصاد األخضر كخيار استراتيجي لمواجهة األزمة المالية في اإلتحاد األوروربيأوصالح عبد الحليم، : )1(

 .6:، ص2013ماي  07/08سكيكدة، أيام  1955أوت  20االتحادات النقدية في ظل األزمات المالية، جامعة 

  .53: ، ص2012، ابريل 101، مجلة المصارف، السنة الثالثة عشر، العدد خطط اإلنقاذ لم تفلح في انقاذ اليونان: )2(

)3( :
à17:27. www.aleqt.com/2011/07/articl_604727.html le 14/12/2013  
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  القاعدة الذهبية ستراتجية إ_ 2

وعلى أقل  27ستراتيجية على وجوب أن يكون هناك في كل دول اإلتحاد األوروبي الاإلبحيث اشتملت 

حدود ملزمة موحدة للديون، بحيث من المقرر أن تكون للمحكمة  17تقدير في دول منطقة اليورو ال 

ذا كان القانون الوطني في كل بلد يضمن االلتزام بالمحافظة على حدود األوروبية صالحية مراجعة ما إ

دولة، فإن ألمانيا وفرنسا حازمتان على المضي  27طار الدين، وفي هذا الصدد إذا تعثر حدود هذا في إال

17في هذا الطريق مع دول منطقة اليورو
)1(.  

  مسؤولية القطاع الخاص _ 3

تنص عليه قواعد صندوق النقد الدولي،  شراك الدائنين الخاصين بحسب مايهدف اإلتحاد األوروبي إلى إ

واضحا أن إذ يجب أن تكون اليونان حالة فردية ال يجوز السماح بتكرارها مرة أخرى وال بد أن يكون 

  .)2(ستثمارات مضمونةالسندات الحكومية تمثل إ

  شهرية للحكومة لقاءات _ 4

قتصادية مكونين ما يمكن وصفه بأنه حكومة إيتقابل رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو مرة في الشهر 

نحاء العالم صيل رسالة إلى المستثمرين في كل أهدف هذه اللقاءات في دعم القدرة التنافسية وتو ويتمثل

  .)3(مفادها أن اوروبا ملتزمة بقاعدة الديون وتدعيم النمو

  آليات والحلول األوروبية لمواجهة األزمة: ثانيا

شكلت أجهزة لمتابعة تنفيذ تلك قتصادية، ولمواجهة األزمة األوروبية إتخذت دول منطقة اليورو إجرءات إ

  .اإلجراءات ومن أهم الهيئات التي تم انشاؤها

  ) EFSF( صندوق اإلستقرار المالي األوروبي _ 1

 2010ماي  9منطقة اليورو في  عضاء فيلمالي األوروبي من قبل الدول األنشاء صندوق اإلستقرار اتم إ

لحفاظ على اإلستقرار المالي في أوروبا وبعث الثقة طار مجلس وزراء مالية الدول األوروبية وهدفه افي إ

طار منطقة اليورو والدول األعضاء في إفي األسواق المالية األوروبية عن طريق تقديم المساعدة المالية ل

  . )4(برنامج التكيف اإلقتصادي الكلي

                                                
 )1( :

: 30. opcit le 14/12/2013 à 18 www.aleqt.com  

 .6: أوصالح عبد الحليم، مرجع سابق، ص:  )2(

 .6: ص نفس المرجع،:  )3(

)4(  : www.efsf.europa.eu/about/index.htm le 15/12/2013 à 22:36 
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  : )1(ثالث أهداف رئيسيةيعتمد على تحقيق إن انشاء مثل هذا الصندوق 

 .تنظيمية واحدة تتولى وضع وتطبيق قواعد موحدةانشاء هيئة  �

ان تملك هذه الهيئة الموارد المالية التي تمكنها من التدخل لدعم البنوك التي تواجه المشاكل في  �

 .السيولة

المودعين بأن ودائعهم في وجود برنامج لضمان الودائع المصرفية يغطي أوروبا بأسرها لطمأنة  �

 .ستوى في أي بنك آخربنك ما ستكون مؤمنة بنفس الم

مليار يورو في األسواق المالية علما أن هذا الدعم قد يعزز في حدود  440صدار والصندوق قادر على إ

مليار يورو من التسهيالت األوروبية  60مليار يورو من قبل صندوق النقد الدولي وفي حدود  250

مليار يورو تسمح بمواجهة األزمة السيادية  750لمساندة ميزان المدفوعات، أي أنه تم تشكيل قدرة قوامها 

ونسبة مشاركة دول منطقة اليورو تعتمد على حجم حصتها في البنك المركزي داخل منطقة اليورو، 

%18يطاليا ب وإ %20تليها فرنسا بنسبة  %27حيث تأتي ألمانيا في المقدمة بنسبة األوروبي، 
ولقد ، )2(

  : )3(اسندت لهذا الصندوق عدة مهام أهمها

 .ضطراب بسبب وضعها الماليإقراض الدول بشكل إحترازي قبل أن يحدث فيها إ -

 .شراء السندات الحكومية لدول منطقة اليورو والتي تعاني مشاكل مالية -

 .توفير التمويل للدول التي تسعى إلعادة رسملة بنوكها المتضررة -

، بعد ذلك يتم تعويضه بما 2013ويعتبر هذا الصندوق كحل مؤقت ألزمة ديون منطقة اليورو حتى عام 

يسمى اآللية األوروبية لإلستقرار المالي وفق الشكل الموالي وهي بمثابة صندوق انقاذ دائم بقدرة اقتراض 

  ، مليار يورو 700مليار يورو وبرأسمال قدره  500قدرت ب 

  

  

  

  

  

                                                
اتحاد المصارف العربية، عدد ، مجلة )QNB(اس في اصالح الهيكل المالي األوروبي حجر األس ،تقرير انشاء اإلتحاد المصرفي األوروبي: )1(

  .84: ، الكويت، ص2013، سبتمبر 394
 .11: خنطيط خديجة، خلخال منال، مرجع سابق، ص )2(

 .17: يحى مصلة، خلوفي عائشة، مرجع سابق، ص:  )3(
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  ستقرار الماليلإلاآللية األوروبية ) 7-2(شكل

  

Source :http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=12345&article=  
695348&feature=#.UtmuDvvjLIU  le 17/12/2013 à 20 :29.                                                                  

                                                                                                                 

  ) EFSM(روبي للموازنة والجهاز المالي األ_ 2

  .يقوم هذا الجهاز بتقديم التمويل في حالة الطوارئ والحاالت المستعجلة

  ) EFC(الهيئة األوروبية المشتركة _ 3

اإلقراض حدد نسبة العجز المسموح به، وتضع شروط تنفيذ القوانين والعقوبات وت تتابع هذه الهيئة

تخاذ قرار بتقديم قروض بشكل مباشر ؤسسات المالية، وتشدد الرقابة، وإواإلصالحات المفروضة على الم

  . )1(للمصارف حتى ال تتحمل الدول تبعات تعثر تلك المصارف

  صياغة معاهدة اإلنضباط المالي الجديدة_ 4

تتضمن هذه المعاهدة وضع قوانين محلية داخل الدول األعضاء لتشديد الرقابة على ميزانيتها، وتتمثل هذه 

 : )2(القواعد في

  

                                                
  .6: ، ص2012أوت  12عبد اللطيف درويش، اليورو في مواجهة التحديات، مركز الجزيرة للدراسات، : )1(

  . 17: مصلة، خلوفي عائشة، مرجع سابق، صيحى : )2(
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  القاعدة المالية _ أ

حيث يكون الحد األقصى للعجز البنيوي " موازنات متوازنة" تتعهد الدول التي وقعت على معاهدة بوضع 

من  %60الداخلي والدول التي تشمل على ديون معتدلة أي مادون  في إجمالي الناتج %0,5ال يتجاوز 

  . %1إجمالي الناتج الداخلي، تتمتع بهامش أكبر مع عجز مقبول بنسبة 

  التصحيح التلقائي _ ب

يتعين على كل الدول األعضاء في التكتل األوروبي أن يتوقع حدوث آلية تصحيح تلقائية في حالة تجاوز 

  .القاعدة المالية

  دراج القاعدة المالية في دستور الدولة الموقعة على المعاهدةإ_ ج

  .إذ يكفي أن تشمل الدولة قانون القاعدة المالية وهو أمر غير الزامي

  اعتماد عقوبات محكمة العدل الدولية_ د

تطبيق القاعدة المالية من قبل دولة ما تفرض المحكمة عقوبات تتمثل في غرامة  ففي حالة عدم احترام

  .من إجمالي ناتجها الداخلي %0,1إلى  تصل

  تداعيات أزمة منطقة اليورو  نمخيارات الحد : ثالثا 

رى ذات عالقات ى دول منطقة اليورو أو الدول األخمبدئيا للتخفيف من حدة الديون السيادية سواء عل

  :)1(سعة بالمنطقة توجد ثالث طرقوا

  التعديل المالي _ 1

في هيكل نفقاتها وواردتها وذلك بغية التخفيف من عجز الموازنة العامة مكانية تعديل الدولة بمعنى إ

وضمان تسديد الدين السيادي من خالل تحقيق فوائض مالية من ميزانية العامة للدول األوروبية لتحقيق 

  .شرط معاهدة ماستريخت

  خلق التضخم_ 2

لدين ومثل ض النقدي لتسديد أعباء ايسمى بالتمويل التضخمي وذلك بلجوء الدولة إلى زيادة المعرو أو ما

  .نخفاض القوة الشرائية للعملةهذا اإلجراء ينتج عنه إنخفاض في قيمة العملة نتيجة إ

                                                
الملتقى الثاني حول األزمة ، إشكالية التشخيص وفعالية مقاربات العالج" أزمة الديون السيادية األوروبية مداحي محمد، معزوز لقمان، : )1(

 19/20ة والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تبسة، أيام اإلقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها على اقتصاديات شمال افريقيا، كلية العلوم اإلقتصادي

 .17: ، ص2013جوان 



 إفرازات أزمة الديون السيادية على دول ا�تحاد و على الشراكة ا�ورومتوسطية:الفصل الثاني

 

151 

 

  عالن توقف عن السداد إ_ 3

لتزام بسياسات سيادي لتلك الدولة والتي يعني اإلفالس الدولة وذلك إلعادة هيكلة الدين الوهذا يؤدي إلى إ

عادة جدولة الدين السيادي على فترات ات التثبيت من خالل عدة إجرءات مثل إلي وسياسالتكيف الهيك

  .أطول وخفض معدالت الفائدة

ل منطقة ورغم أن اإلجراءات األوروبية تعاملت مع األزمة إلى الحد الذي حال دون افالس أي من دو

وستبقى كذلك لفترة قتصاديات الدول الزالت هشة وعاجزة عن مواجهة أزمة ديونها، اليورو إال أن إ

  : )1(طويلة، لذلك فإنه من األجدر أن تقوم أوروبا كما يلي

 .إعفاء الدول المتعثرة من فوائد ديونها -

 .فرض رقابة على كل التعامالت المصرفية للحيلولة دون مخالفة المصارف للقوانين -

 .الدعم المباشر لإلستثمار دون وساطة مصرفية أو حكومية -

 .الحكومات والزامها بالقوانين األوروبيةعلى فرض رقابة  -

 .متابعة حركة رؤوس األموال والحد من هجرتها -

    .تشكيل هيئة مالية موحدة وتوحيد القوانين المالية واإلجتماعية كالضرائب والتقاعد و األجور -

  حلول األزمة المالية اليونانية : الفرع الثالث  

تخاذ عدة اجراءات وتدابير و تقشف مالية للحيلولة دون ن على إية اليونانية أجبرت اليونالحل أزمة المال

  .تفاقم الوضع إلى األسوء

  حزم اإلنقاذ : أوال

  ) 2011_2010(حزمة اإلنقاذ األولى _ 1

إلى دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي  2010يونيو  23قدمت الحكومة اليونانية طلبا رسميا في 

تفق عليها مع المفوضية األوروبية، وتتضمن قروضا من صندوق النقد التي إبتفعيل خطة اإلنقاذ المالي 

  .ل أدناهومليار يورو المبينة في الجد 45واإلتحاد األوروبي بقيمة الدولي 

ضافة إلى صندوق الدولي على منح اليونان سلسة من القروض وافقت جميع دول اإلتحاد األوربي إلقد 

 2013إلى غاية يونيو  2010على مدى ثالث سنوات خالل الفترة مايو مليار يورو  110المالية بمجموع 

 %5,2مليار يورو من صندوق النقد الدولي بمعدل فائدة  30مليار مقدمة من اإلتحاد األوروبي و  80منها 

سنوات، وقد تم تخفيض معدل الفائدة في قمة بروكسل لفائدة اإلتحاد األوروبي بمعدل  3على فترة سداد 

                                                
  .6:، مرجع سابق، صاليورو في مواجهة التحدياتعبد اللطيف درويش، : )1(
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وات ونصف بشرط أن تقوم سن 7مع زيادة فترة السداد لتصبح  %4,2لتصبح  2011ارس في م 1%

جراءات تقشف لتخفيض اإلنفاق للحصول على هذه القروض ويكون تخفيض عجز الموازني ب اليونان بإ

مع توقع أن  2012عام  %6,5و  2011عام  %7,6، و 2010بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي في  8,1%

2014بحلول  %3العجز إلى غاية  ينخفض هذا
)1( .  

  مليار يورو: الوحدة         )2011 -2010(القروض الممنوحة لليونان خالل الفترة ) 15- 2: (جدول

صندوق النقد   منطقة اليورو   التاريخ  الدفعات

  الدولي 

  المجموع 

  20  5,5  14,5  2010ماي   الدفعة األولى

  9,1  2,6  6,5  2010سبتمبر   الدفعة الثانية

/ جانفي/ديسمبر  الدفعة الثالثة 

10_20/2011  
6,5  2,5  9  

  15  4,1  10,9  2011مارس   الدفعة الرابعة 

  11,9  3,2  8,7  2011جويلية  الدفعة الخامسة 

  8  2,2  5,8  2011ديسمبر   الدفعة السادسة

  73  20,1  52,9    المجموع 

  .62: بوالكور نور الدين، مرجع سابق، ص: المصدر 

  )2012( االنقاذ الثانية حزمة _ 2

مليار يورو،  130الحزمة الثانية إلنقاذ اليونان خصص لها  2012فبراير  1أقرت دول منطقة اليورو في 

مليار يورو من خالل  107 منها بإضافة إلى تبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص شطب

من قيمة سندات الدين اليوناني التي  %53,5على شطب  اتفاق مبادلة مع المؤسسات المالية الخاصة ينص

 30تحوزها تلك المؤسسات وذلك عن طريق تبديل السندات القديمة بأخرى جديدة بتاريخ  استحقاق بعد 

في السنوات المالية  %4,3و  2020حتى  %3و  2015حتى  %2سنة ونسبة الفائدة متغيرة، تتراوح بين 

، وتهدف خطة اإلنقاذ إلى إعادة هيكلة ديون اليونان التي 2042ليونانية في لتنتهي آجال استحقاق الديون ا

  .مليلر يورو 350تناهز 

                                                
  . 61: ، ص2013، 13، مجلة الباحث، عدد األسباب والحلول: أزمة الدين السيادي في اليونانبوالكور نور الدين، : )1(
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من ناتجها المحلي اإلجمالي إلى  % 160الحزمة الثانية ديون اليونان من ومن المتوقع أن تقلص اجرءات 

  .)1(ى المدى البعيد، وهي النسبة األقصى للدين التي يمكن أن تتحملها البالد عل2020في  120,5%

  إجراءات التقشف: ثانيا

  2010حزمة التقشف األولى فيفري _ 1

ية من أجل تثبيط عجز الموازنة، وإستهدفت اإلجراءات تخذت الحكومة اليونانية حزمة إجراءات تقشفإ

عبر تجميد رواتب  %5,5إلى  %1جمالي النفقات العامة على األجور والرواتب من الحكومية خفض إ

  .ين وتقليص العمل اإلضافيالموظف

   2010حزمة التقشف الثانية مارس _ 2

مليار يورو على  4,8على مشروع قانون تهدف إلى توفير  2010مارس  5وافق البرلمان اليوناني في 

على القيمة المضافة وعلى اثر مخاوف اإلفالس والتخلف عن السداد وذلك عن طريق رفع الضرائب 

  .)2(المحروقات وخفض رواتب القطاع العامالسيارات المستوردة وعلى 

  الشريكة  إلى الدولانتقال أزمة منطقة اليورو : المبحث الثالث

تعتبر أزمة اليونان المالية من أكبر تحديات النظام العالمي الجديد، وأكبر تحد لإلتحاد األوروبي منذ 

االروربي اقتصاديا وسياسيا وعلى تأسيسه أيضا، فهي األخطر في تأثيرها ألنها تمس منطقة اإلتحاد 

  أجزاء كثيرة من العالم وانتقالها إلى العالم وعن امكانية انتقال عدوها إلى أهم شركائه

  افرازات أزمة الديون السيادية األوروبية على اإلقتصاد العالمي: المطلب األول

تحديات العاجلة في كيفية التعامل تتعدد وتتشابك جذور المشاكل التي يعاني منها اإلقتصاد الدولي وتتمثل ال

مع األزمة األوروبية وفي تأثيرها على العالم وفي تعدد اآلليات والقنوات التي يمكن أن تنتقل من خاللها 

التغيرات اإلقتصادية الحاصلة في منطقة ما إلى غيرها من المناطق األخرى، ومن المتوقع أن يمتد تأثير 

ودرجة هذا األثر تختلف من دولة إلى أخرى وذلك بحسب درجة عالم أزمة الديون السيادية إلى دول ال

 .طبيعة اقتصاد هذه الدول ودرجة ترابط هذه اإلقتصاديات وانفتاحها على اإلقتصاد األوروبي

 

  

                                                
  .61: المرجع، صنفس : )1(

  .19: مداحي محمد، معزوز لقمان، مرجع سابق، ص: )2(
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   والتجارة العالمية تداعيات أزمة الديون السيادية على النمو العالمي: الفرع األول

  النمو العالمي: أوال

ذ انخفض ناتج النمو بصوروة حو حافة مرحلة رئيسية أخرى من اإلنكماش إاد الدولي نيترنح اإلقتص

، كما تتعدد وتتشابك جذور 2013و  2012، كما كان النمو هزيال خالل عامي 2011كبيرة خالل عام 

لمستمرة المشاكل التي يعاني منها اإلقتصاد الدولي، وتتمثل التحديات العاجلة في كيفية التعامل مع األزمة ا

  في التوظيف وفي تضاءل آفاق النمو اإلقتصادي، وبصفة خاصة لدى الدول المتقدمة 

يع للنمو اإلقتصادي سببا ونتيجة في نفس الوقت ألزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التباطؤ السر يعد

ة لدى أوروبا لسياسات خاصونتيجة للمشاكل المالية لدى مناطق أخرى، كما أنه في حال فشل صانعي ا

الهشاشة في القطاع المصرفي، سيؤدي كل ذلك المتحدة في التعامل مع األزمة أو في منع تفاقم  والواليات

إلى الدفع باإلقتصاد الدولي إلى مرحلة أخرى من الركود، يمكن تصور بديل للتدهور أن يؤدي ذلك إلى 

نخفاض في متوسط دخل الفرد على مستوى مما يعني ضمنيا حدوث إ تباطؤ معدل النمو في درجة كبيرة

 )1(وحالة الشك وعدم اليقينالعالم مرة أخرى وهذا في دراسة لألمم المتحدة يبين فيا حالة اإلقتصاد الدولي 

  يبينه الشكل الموالي وهذا ما

  تصور لمعدالت نمو الناتج اإلجمالي العالمي )8-2(شكل                         

  

  

  

  

  

  

  .2: قتصاد العالم، مرجع سابق، صإفاق حالة وآ: المصدر

  

                                                
 /htt://www.un.org/en/development، نقال عن الموقع 2:، ص2013حالة وآفاق اقتصاد العالم، الملخص التنفيذي لألمم المتحددة ، :  )1(

Desa/policy/wesp/index.shtml. le 30/12/2013 à 23 : 25                                                                                               
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  التجارة العالمية: ثانيا

  بالنظر إلى قيمة الصادرات والورادات وفق الشكل الموالي 

  مليار دوالر:الوحدة)2011-2007(ت السلعية في العالم خالل الفترةقيمة الصادرات والواردا) 9-2(شكل

  

  

  

  

  

، عدد ، مجلة المستقبل العربيالديون السيادية األوروبية و آليات التعامل معهاأزمة فاطمة الزهراء رقايقية، : المصدر

    .135: ص، 2013، 408

نالحظ أن هناك زيادة طفيفة في قيمة الصادرات والواردات العالمية ال تتناسب مع الزيادة الكبيرة ألسعار 

لى ما يعانيه اإلقتصاد العالمي من العالمية، بما يدل على هدوء نسبي في حركة التداول التجاري، نظرا إ

، مع تفاقم تداعيات أزمة حتماالت تردي األوضاع المالية عالمياتباطؤ شديد مما يزيد المخاوف من إ

الديون السيادية في منطقة اليورو وما تشهده الواليات المتحدة األمريكية من عجز في ميزانها التجاري 

  .)1(بالضرورة على ميزان المدفوعات في العالموأمام تدهور تلك األوضاع سيعكس ذلك 

باإلضافة إلى تزايد عملية الدولرة في كثير من الدول العالم حيث تحول عن التعامل باليورو إلى مصلحة 

الدوالر سواء في مجاالت المدخرات أو االحتياطات الدولية، حيث انخفض سعر صرف اليورو إلى أدنى 

دوالر وذلك بسبب تزايد المخاوف  1,2ر من أربع سنوات ليصل بحوالي مستوى له أمام الدوالر منذ أكث

  )2(بشأن العجز في الموازانات األوروبية

  تداعيات أزمة الديون السيادية على قطاع النفط: الفرع الثاني

تعتبر الواليات المتحدة والدول األوروبية أكبر مستورد للبترول وبسبب األزمة المالية األوروبية فقد 

  .فض الطلب عليه نتيجة لخوف العالم الخارجي من اإلضربات السائدةانخ

  

                                                
  . 134:ص، 2013، 408عدد ، مجلة المستقبل العربي، أزمة الديون السيادية األوروبية و آليات التعامل معهافاطمة الزهراء رقايقية، : )1(

  .8: ، ص2010، يوليو 19، التقرير االقتصادي، مجلس الغرف السعودية، العدد 2010القتصادي للربع الثاني من عام الحصاد ا: )2(
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  اإلقتصاديات المصدرة للنفط: والأ

 %5,65بلغ حوالي  2012شهدت بلدان الشرق األوسط وشمال افريقيا المصدرة للنفط نموا قويا عام 

ضعف النسبي في نتاج النفط على خلفية النظرا لتوقف نمو إ %3,25حيث بلغ  2013والكنه انخفض سنة 

  .الطلب العالمي على النفط

وتتمحور المخاطر التي تهدد اآلفاق المتوقعة للبلدان المصدرة على المدى القصير حول تطورات أسعار 

لتقلبات أسعار النفط فهناك عدد كبير من البلدان التي  لرغم الرصيد الخارجي، وباالنفط والنمو العالمي

تسجل مستويات دين عام منخفضة وسيكون في وسعها السحب من اإلحتياطات التي كونها في الماضي 

للحفاظ على الطلب الكلي نتيجة تراجع أسعار النفط، غير أن تراجع النفط لفترة نتيجة لتراجع النشاط 

عن عجز في المالية العامة لدى معظم البلدان المصدرة للنفط، ولكي  اإلقتصادي العالمي سوف يسفر

تتصدى لهذه التحديات الماثلة أمامها على المدى المتوسط يتعين عليها أن تستمر في اجراء اصالحات التي 

ستثمار في لة اإلتجعل وتيرة تنويع النشاط اإلقتصادي وتدعيم توفير فرص العمل، لذا يتعين عليها مواص

  .)1(رتقاء بنظم التعليم والتدريب وتحسين خدمات السكن الوظيفيالتحتية وتحسين مناخ األعمال واإلنية الب

  اإلقتصاديات المستوردة للنفط: ثالثا

توفر اإلقتصاديات األوروبية سوقا رئيسيا بالنسبة للكثير من الصادرات في هذه المجموعة من الدول ومن 

قيا أكثر اإلقتصاديات تأثرا، لما تتمتع به هذه الدول من مستويات عالية المتوقع أن تكون بلدان شمال افري

من الترابط مع دول اإلتحاد األوروبي، اذ العديد من البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط 

وتحويالت العاملين  وخاصة المغرب وتونس تعتمد بشكل كبير على أوروبا كسوق للصادرات والسياحة

ج، وهي األكثر عرضة للخطر حيث تتعرض بشكل خاص للتدهور اإلقتصادي في منطقة اليورو، بالخار

ترابطا مع  )2(أما البلدان أخرى المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط ال سيما األردن فتعد أقل

أوروبا، ومن ثم أقل تأثرا، بإضافة إلى استمرار أجواء عدم اليقين السياسي وموجات االضطربات 

اإلجتماعية التي اجتاحت بلدان التحول العربية وضعف الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين األوروبين 

 .)3()والوقود السيما بالنسبة للغذاء( واإلرتفاع المستمر في أسعار السلع األولية 

 

  

                                                
 .61: ، مرجع سابق، ص)آمال والواقع والمخاطر(صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي  : )1(

، الملتقى الثاني حول األزمة اإلقتصادية العالمية الراهنة اقتصاديات الدول العربيةأزمة الديون األوروبية وآثارها على وئام مالح، شهلة قدري، : )2(

 .9: ص ،2013جوان  19/20وتأثيراتها على اقتصاديات شمال افريقيا، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تبسة، أيام 

  .62: ، مرجع سابق، ص)مال والواقع والمخاطرآ( صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي : )3(
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  تداعيات أزمة الديون السيادية على أسواق المال والسلع العالمية: الفرع الثالث

  أسواق المال: أوال

منذ ظهور أزمة الديون اليونانية وتداعياتها إلى بقية دول األعضاء اإلتحاد األوروبي وخطورة ذلك على 

تصاد العالمي في شكل أزمة مالية جديدة وقد قية واحتمال انتقال عدواها إلى اإلاإلقتصاديات األوروب

سواق النقد وأسواق الذهب ومن أهم ي وخاصة أسواق المال وأظهرت بالفعل آثارها على اإلقتصاد العالم

  :)1(هذه األثار

تراجعت أسواق المال العالمية وشهدت تقلبات حادة، حيث تراجعت التعامالت في أسواق األسهم  -

سواق األسهم العالمية إلى تراجع مبيعات السندات هذا اإلهتزاز في أول العالم وأدى في معظم د

صدارها خوفا من ت تعتزم كثير من الدول والشركات إكثير من اإلصدارات التي كانالوتعطيل 

، باإلضافة إلى أن مؤشرات البورصات العالمية، فقد تأثرت بالركود تداعيات هذه األزمة

تجه العديد من المستثمرين إلى بيع اآلونة األخيرة حيث إ العالم خاللاإلقتصادي الذي شهده 

نخفاض مؤشرات لمزيد من التدهورات مما أدى إلى إاألسهم التي في حوزتهم خوفا من حدوث ا

 .البورصة العالمية

تأثير األزمة على أسعار العمالت الرئيسية في العالم حيث طال عدم اإلستقرار كثير من العمالت  -

كي والجنيه االسترليني والين الياباني والوون الكوري، وهو ما فرض المزيد من كالدوالر األمري

( عملة األوروبية المخاطر على التعامالت المالية والنقدية والتجارية الدولية، وبخصوص ال

فقد تراجع الثقة فيه حيث وصل متوسط سعر صرف األورو أمام الدوالر ألدنى مستوياته ) األورو

 .2012ر عام دوال 1,22ليصل 

  السلع العالمية : ثانيا

  )2(على صعيد أسعار السلع الرئيسية في العالم

كمحصلة إلنخفاض الرقم  2012خالل عام  %2.52نخفض الرقم القياسي العام ألسعار المواد األولية إ

ألسعار المواد نخفضت األرقام القياسية ئسية فيما عدا أسعار الطاقة حيث إالقياسي ألسعار معظم السلع الر

،  %12,89والمحاصيل الزراعية بمعدل  %9,46الغذائية بما فيها المشروبات ومدخالت الصناعة بمعدل 

، القصدير %20,20، خام الحديد بمعدل %24,25وعلى رأسها النيكل بمعدل  %16,46والمعادن بمعدل 

                                                
 15: مداحي محمد، معزوز لقمان، مرجع سابق، ص: )1(

، 2012، التقرير السنوي لمحة  عامة عن األوضاع اإلقتصادية العالية والعربيةالمؤسسة العربية لضمان اإلستثمار وإئتمان الصادرات، : )2(

 .6: الكويت، ص
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، %12,53بمعدل  ، الزنك%17,13، الرصاص بمعدل %17,19، األلمنيوم بمعدل  %19,51بمعدل 

  . %9,32، اليورانيوم بمعدل %10,98النحاس بمعدل 

وبخصوص معدل التضخم أو مستويات األسعار معبرا عنها بالرقم القياسي ألسعار المستهلك فقد استقر 

في حين انخفض  2011وهو نفس المستوى عام  2012عام  %1,4في مجموعة الدول المتقدمة ليسجل 

  .2011عام  %7,2مقارنة بنحو  2012عام  %6,1ة ليسجل في مجموعة الدول النامي

  التمويل العالمي: ثالثا

فيما تعلق بأوضاع التمويل في العالم، يرجع تقرير االستقرار العالمي أن تظل األوضاع المالية العالمية  

منطقة هشة للغاية على المدى القريب، مع تباطؤ اإلقراض المصرفي في الدول المتقدمة وبصفة أكبر في 

ها وذلك لعدة اليورو مع توقعات بأن تشهد معظم األسواق الناشئة تقلبات عديدة في تدفقات رأس المال إلي

، فمثال عن ستمرار أزمة منطقة اليورو وتصاعد الضغوط على البنوك األوروبية من األسباب أبرزها إ

  .)1(عدم استقرار األوضاع السياسة واإلقتصادية في عدد من مناطق العالم

ستثمار األجنبي المباشر تشير التقديرات األولية المتاحة عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة وعلى صعيد اإل

نخفضت تدفقات االستثمار األجنبي ، إ2012خالل النصف األول من عام  إلى أنه" األكتاد" والتنمية 

مليار دوالر خالل النصف األول لعام 729مليار دوالر مقارنة ب  668لتبلغ  %8المباشر في العالم بنسبة 

تفاقم أزمة الديون السيادية في أوربا ويعزى ذلك لحالة عدم اليقين في اإلقتصاد العالمي، ومخاوف  2011

وعة جموتباطؤ النمو في اقتصاديات األسواق الناشئة الرئيسية وفي سياق ذلك فقد نجحت الدول النامية وم

ستعاب أكثر من نصف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد في العالم، االقتصاديات المتحولة إلى إ

وللمرة األولى قد جذبت الدول النامية لوحدها نصف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر رغم تراجع القيمة 

    .ةبل أصبحت الصين أكبر دولة متلقية لالستثمارات األجنبي %5بنسبة 

  طار الشراكة األورومتوسطية وربية على دول المشرق العربي في إتداعيات أزمة األور: المطلب الثاني

  ) دول مختارة( 

طار عمليات موعة من االصالحات والتطورات في إلقد مرت عدة دول من المشرق العربي على مج

لذي جرت مفاوضات مع دول تطبيع للعالقات األوروبية في اطار مشروع الشراكة األورومتوسطية ا

االتحاد األوروبي مجتمعا مع كل دولة من الدول على حدة لذا سوف نتطلع بإيجاز حول هذه الشراكة في 

بعض الدول المختارة بالتركيز على تحليل المتغيرات االقتصادية الكلية التي طرأت على هذه الدول تحت 

  .تأثير أزمة الديون السيادية

                                                
  .6: نفس المرجع، ص: )1(
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  الشراكة المصرية األوروبية مشروع : الفرع األول

سفرت عن توقيع اتفاق المشاركة أ 1995حاد االروربي ومصر منذ عام بدأت المفاوضات بين االت

، ولقد تم التصديق على االتفاق من قبل مجلس الشعب المصري 2001بية في يونيو المصرية األور

تفعيل االتفاقية اقترحت المفوضية والدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي ونظرا لرغبة الطرفان في 

 2004األوروبية أن يتم تنفيذ أحكام االتفاق المتعلقة بالنواحي التجارية تنفيذا مبكرا اعتبارا من أول يناير 

 .)1(بالموافقة على تنفيذ األحكام الواردة في اتفاق المشاركة 2004لسنة  11صدر قرار جمهوري رقم 

  وار من الشراكة إلى سياسة الج: أوال

تأسس بموجب بموجب اتفاق المشاركة بين مصر من جانب والجماعة ودولها األعضاء من جانب آخر 

  : )1(مجموعة األهداف هي

 .طار مالئم لحوار سياسي يتيح تنمية عالقات سياسة وثيقة بين الطرفينتوفير إ -

 .تهيئة الظروف للتحرير المطرد للتجارة في السلع والخدمات ورؤوس األموال -

 .جتماعية متوازنة بين الطرفين من خالل الحوار والتعاونتدعيم تنمية عالقات االقتصادية وإ -

 .جتماعية في مصرساهمة في التنمية اإلقتصادية واإلالم -

 .تشجيع التعاون االقليمي من أجل ترسيخ التعايش السلمي واالستقرار االقتصادي والسياسي -

 .الهتمام المشتركتنمية التعاون في المجاالت األخرى ذات ا -

إلى سياسة الجوار األوروبية  تم االرتقاء ومن أجل توسيع المشاركة بين دول االتحاد األوروبي ومصر

ركة بهدف تجنب ظهور خطوط تقسيم بين االتحاد األوروبي الموسع وجيرانه، وتنص خطة العمل المشت

تحاد األوروبي ومصر التي تعتبر العالقات بين االطار مشترك لتعزيز لسياسة الجوار األوروبية في إ

النقطة األساسية للنهج االستراتيجي لإلتحاد األوروبي تجاه الشريك الرائد مصر، وسياسة الجوار 

( األوروبي تعتبر مثال داعما لعملية االصالح في مصر، ومن أجل تبنت مصر خطتها الوطنية 

  : )2(ويرافقها سلسلة من الخطط الخماسية وذلك بهدف) 2017_1997

تحسين نوعية ومستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والحد من البطالة، والحد من الفقر وتوفير  -

 .الضمان اإلجتماعي والقضاء على األمية وتطوير المدارس والتعليم العالي

                                                
)1( :30. le 24/12/2013 à 22 www.aecegypt.com/webpager_ar/commonpage.aspx?cid 

بية والدول األعضاء فيها كول اتفاق المشاركة المصرية األوروبية بين جمهورية مصر العربية من جهة والمجموعة األورووالمادة األولى، بروت: )1(

  .7: من جهة األخرى، ص

)2( :European Commission, Document de Strategie par pays ( 2007_2013) , Egypte.  
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ستقالل نسان والحريات المدنية، وتقوية إحترام حقوق االتحسين مؤسسات الدولة على أساس إ -

 .شاركة في الحياة السياسةالقضاء وتطوير الم

زيادة معدالت النمو االقتصادي واالستثمار وزيادة مشاركة المرأة في التنمية وتشجيع االبتكار  -

 .والبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والبيئة

، وتم التوقيع بين وزارة البحث العلمي ووزارة التجارة )2007- 2006( اذ اعتمدت تدابير ملموسة للفترة 

  .مليون جنيه لهذه الفترة 100ية والصناعة لتمويل البحوث والتنمية الصناعية وقد تم رصد مبلغ الخارج

دعم االصالحات في توحيد البرامج والعمليات المختلفة بهدف ) 2010-2007( وقد تم خالل الفترة _ 

ضح في عانات المقدمة التي لها تأثير مضاعف على االستثمار، وهذا كما هو مومصر من خالل اإل

 558الورقة االستراتيجية للبلد من خالل البرنامج الرشادي الوطني وقد قدر المبلغ المرصد لهذه الفترة ب 

، ويمكن زيادة المبلغ اإلجمالي للبرنامج االرشادي الوطني من خالل )2010- 2007(مليون يورو 

ستعداد للمضي قدما في التي ستوفر دعما اضافيا للشركاء على ا" مرفق الحكم" مخصصات تحت عنوان 

تنفيذ خطط العمل والدعم وترتيب األولويات المحدد في البرنامج االرشادي الوطني في اطار خطة عمل 

  : )1(بين االتحاد األوروبي ومصر حسب

دعم االصالحات في مصر في مجاالت الديموقراطية وحقوق االنسان والعدالة وتعزيز التعاون في  -

 .راشدالمجال القضائي والحكم ال

 .دعم وضع السياسات والالمركزية التسير والحكم -

 .مراجعة السياسات والتدابير لمكافحة الفساد -

  المجاميع اإلقتصاية الكلية لمصر : ثانيا

يمكن أن نقوم بتحليل المجاميع االقتصادية الكلية لمصر والتي من خاللها يمكن أن نتعرف على مدى تأثر 

  : وذلك من خالل المعطيات الواردة في الجدول الموالي مصر باألزمة المالية األوروربية

  المؤشرات االقتصادية الكلية لمصر) 16- 2(جدول

  2013  2012  2011  2010  2009  مصر المؤشرات االقتصادية الرئيسية

    االنتاج واالسعار

جمالي محلي اإلالناتج ال

  ) التغير%(الحققيقي
4,5  5,1  1,8  2,2  2,4  

                                                
)1( :, Op cit  , Document de strategie par pays ( 2007_2013) 
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اإلجمالي الناتج المحلي 

  )ملياردوالر(االسمي
188,6  18,5  235,7  255,0  257,3  

  3,005  3,032  2,857  2,694  2,366  الناتج المحلي االجمالي للفرد

  8,2  7,2  10,1  11,1  11,8  ) %متوسط( التضخم(

    المؤشرات االجتماعية

  -   13,0  12,4  8,9  9,4  )%(معدل البطالة

  85,6  84,1  82,5  81,1  79,7  ) مليون( السكان 

    القطاع المالي

  GDP% (  27,1  22,2  19,3  19,7  21,8(االليرادات الحكومية العامة 

  GDP%(  33,7  30,3  29,3  30,5  34,8(االنفاق الحكومي 

من الناتج %(التوازن العام للحكومة

  ) المحلي االجمالي
6,6-  8,1-  9,8-  10,9 -  13,1 -  

في  %GDP(الدين الحكومي االجمالي

  )نهاية الفترة
80,9  79,4  82,3  85,0  88,8  

    القطاع النقدي

في نهاية  %(سعر الفائدة الرئيسية

  )الفترة
9,25  9,25  10,25  10,25  10,75  

االئتمان المحلي للقطاع 

  )التغيير%(الخاص
5,1  7,7  1,0  7,1  7,2  

  15,4  8,3  10,1  10,4  8,4  )%التغيير M2(النقود بمعناه الواسع

    القطاع الخارجي 

من الناتج المحلي %(التجاريالميزان 

  ) االجمالي
11,9 -  11,5 -  11,5 -  12,3 -  1,1-  

من الناتج %(ميزان الحساب الجاري

  ) المحلي االجمالي
2,4-  2,0-  2,6-  3,1-  2,0-  

من %(صافي االستثمار االجنبي المباشر

  الناتج المحلي االجمالي 
3,6  3,7  2,3  0,8  0,2  

  GDP (  17,8  15,4  14,8  13,5  16,9%(الدين الخارجي االجمالي

  -   15,5  26,6  35,1  31,2  ) ملياردوالر(حياطات الرسميةاجمالي اإل

    أسعار صرف العمالت 
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  6,82  6,07  6,10  5,63  5,55  ) جنيه لدوالر، متوسط(سعر الصرف 

جنيه مقابل اليوروفي (سعر الصرف

  ) المتوسط
7,72  7,46  7,98  7,83  9,07  

سعر الصرف 

  ) التقدير+%التغيير(الحقيقي
20,9  8,0  0,9  2,0   -  

Source : European Commission, The EU’Sneighbouring economies manging policies in a 
challenging global environment, Direction- General for Economic and Financial Affairs, 

Furopean economy August 2013,p : 101.                                              

يمكن أن نتوصل إلى أهم النقاط األساسية التي يمكن من ) 16- 2 (من خالل تحليل معطيات الجدول 

  خاللها الحكم على مدى تأثر مصر باألزمة األوروبية 

  اإلنتاج واالسعار_ 1

التي تعيشها  وذلك من السيئة ياسية زمة الديون السيادية على مصر بإضافة إلى األوضاع السلقد أثرت أ

قتصاد مع تحقيق اإل %1,8إلى  2011نخفاض الناتج المحلي الحقيقي بشكل ظاهر خالل سنة خالل إ

، وقد أضهر االقتصاد %2,4و  %2,2ب  2013و  2012المصري تعافيا متوسطا خالل السنوات 

 %4,7لمحلي االجمالي الحقيقي ب بمعدل نمو الناتج ا 2010و  2009المصري نموا جيدا خالل سنوات 

والتي  %11,8إلى  2009، مصر عانت آليا من ارتفاع في معدالت التضخم حيث بلغت سنة %5,1و 

 2011تبع مسار االنخفاض سنة أن التضخم قد إتعكس أوجه القصور والممارسات غير التنافسية في حين 

 2013ثم عاود االرتفاع مرة أخرى سنة  مما يعكس فجوة الناتج السلبي %7,2و  %10,1بنسبة  2012و 

نخفاض قيمة الجنيه المصري، ونتيجة لذلك فقد عمد البنك المركزي إلى سياسة وذلك بسبب إ %8,2ب 

 %10,25تسيرية وذلك من خالل زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نسبة مئوية واحدة والتي تبلغ نسبة 

رتفاع أسعار الطاقة والمواد ض الجنيه المصري وإ، والكن مع استمرار إنخفا2012و  2011ة سن

 2010سنة  %2,2الغذائية األساسية كل هذه العوامل أثرت على انخفاض االيرادات الحكومية العامة إلى 

وهذا ما أدى إلى رفع عجز العام للحكومة بنسبة  على التوالي 2012و  2011سنة  %19,7و  %19,3و 

  خيل قناة السويس وتراجع السياحة بإعتبارهما من أهم مداخيل مصر نتيجة تراجع مدا 2010سنة  - 8,1%

   الميزان التجاري _ 2

، وخصوصا في مليون أورو 23,60لمصر وذلك بمقدار  ولحاد األوروبي الشريك تجاري األيعتبر اإلت

مليون  15,42طار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، حيث بلغت صادرات االتحاد االوروبي إلى مصر إ

مليون أورو  8,47ي قدرت ب حاد األورورب، في حين أن صادرات مصر إلى اإلت2012أورو سنة 

 2010مليون أورو وحتى بالنسبة للسنوات  9,470ب  2011نخفاضا مقارنة بالسنة التي سبقته مسجلة إ
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ي فقد أورو، وكذلك بالنسبة لصادرات اإلتحاد األوروب مليون 6,17مليون أورو و  7,23ب  2009و

تحاد األوروبي ليون يورو وهذا راجع إلى تأثر اإلم 14,01مليون يورور إلى  14,85نخفضت من إ

فقد تراجعت مداخيل السياحة  بأزمته المالية ونقل آثارها إلى الشريك  التجاري مصر ونتيجة لذلك

سياحة من عتمادها عليها واعتبارها أهم عنصر في ايرادات مصر فقد انخفض الطلب على اللمصرال

األوروبي وهذا ما يترجمه الميزان التجاري بين االتحاد األوروبي ومصر الذي سجل انخفاظا االتحاد 

  مليون 7,62التي قدرت ب  2012و  2010مقارنة بسنة  2011مليون أورو سنة  4,42واضحا قدر ب 

استطاع أن يحقق فائضا  مليون أورو، ورغم األزمة التي عصفت باالتحاد األوروبي إال أنه 6,95أورو و 

 :والشكل الموالي يبين ذلكتجاريا مصر بينما مصر فقد حققت عجزا تجاريا 

  مصرمع تحاد االوروبي لإل الميزان التجاري)10-2(شكل 

  

Source : European Commission, Directorate General For Trade, Egypt,p :1. 
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  بادلة بين االتحاد األوروبي ومصرالمنتجات المت أما بالنسبة للشكل الموالي فهو يبين

  تحاد األوروبي ومصرالمنتجات المتبادلة بين اإل) 11-2(شكل

  الصادرات                                         الواردات                        

                     
S0 :المواد الغذائية والحيوانات الحية                             S5:                                                                 المواد كيميائية ومواد ذات الصلة

S1 :                           المشروبات والتبغ                 S6 :  البضائع المصنعة  

S2 :المواد الخام بإستثناء الوقود                                  S7:                                 اآلالت ومعدات نقل  

S3: المواد المعدنية وزيوت التشحيم                                              S8: مواد متنوعة مصنعة  

S4 :المواد الحيوانية والزيوت النباتية والدهون                                S9 :السلع والتعامالت         

Source : European Commission, Directorate General For Trade, European Union, Trade in goods 
with Egypt,p :3.                                                                               

ستحوذ على حصة األسد في بين الطرفين فاالتحاد األوروبي إ الشكل أعاله للمنتوجات التبادلة وهذا خالل

في اآلالت ومعدات النقل ثم تليها كذلك نسبة  %28صادراته اتجاه مصر وكانت أعلى نسبة صادراته ب 

نة بصادرات درتها متواضعة مقارللمواد الكيميائية والمواد ذات الصلة أما مصر فإن صا %17,1كبيرة 

تحاد األوروبي إال أنها حصلت على حصة كبيرة في تصدير الوقود وزيوت التشحيم والمواد ذات صلة اإل

يعها ثم تصنتحاد األوروبي في هذه المواد متمثلة في مواد يعاد في حين أن صادرات اإل %50,7ب 

عف قدرتة التنافسية وروبي إلى ضنخفاض صادرات مصر إلى االتحاد األتصدر إلى مصر ويعود سبب إ

نخفاض الطلب على هذه المواد نتيجة تأثر االتحاد األوروبي بأزمته وأثر هذه األزمة على أسواق المواد وإ

نخفاض صادراتها إلى االتحاد اق العالمية وبالتالي تأثر مصر وإاألولية بإنخفاض أسعارها في األسو

  .تمر بها مصر  األوروبي باإلضافة إلى الظروف السياسية الحرجة التي
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  مشروع الشراكة المتوسطية األردنية : الفرع الثاني

بهدف تنمية العالقات  24/11/1997تفاقية الشراكة بتاريخ إ ودول االتحاد األوروبي على وقع األردن

يجاد الظروف المواتية لتطوير التبادل التجاري والتعاون في المجاالت المختلفة وإاالقتصادية 

بدخول االتفاقية حيز التنفيذ  ، 1/5/2002تفاقية حيز التنفيذ في ين الجانبين، وقد دخلت اإلمارات بواالستث

تعفى فورا المنتجات الصناعية األردنية المنشأ المصدرة إلى أسواق دول االتحاد األوروبي من كافة 

  .الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في تلك االسواق

  الجوار والشراكة األوروبية : أوال

بمقتضى هذه االتفاقية تؤسس شراكة بين مجموعة الدول األعضاء فيها من جهة واألردن من جهة أخرى 

حترام المبادئ الديموقراطية والتي ك كافة أحكام هذه االتفاقية على إوتقوم العالقات بين الفريقين وكذل

)1(عنصرا رئيسيا لهذه االتفاقية ترشد سياستهما الداخلية والدولية وتشكل
      

الجوار والشراكة هي اآللية المالية الرئسية التي يتم من خاللها تقديم المساعدة إلى األردن سواء على 

استراتيجي متعدد السنوات بين اإلتحاد األوروبي واألردن في ورقة  أساس ثنائي أو اقليمي وذلك في اطار

خطط تنفيذ ( واثنين من البرامج االرشادية الوطنية  )2013- 2007(ستراتيجية قطرية تغطي فترة إ

) 2010-2007( تحاد األوروبي واألردن في فترتين إلالتي تحدد األولويات للتعاون المالي بين ا) وطنية

  .)2013-2011( و 

   )2(وأهم مجاالت هذه الخطط فيمايلي

- 2011(مليون أورو للفترة  223دره تحاد مبلغ قخصصت ميزانية اإل) PIN(في خصوص البرنامج _ 1

  :للدعم في المجاالت اآلتية) 2012

 ) مليون أورو 45( الديموقراطية وحقوق االنسان ووسائل االعالم والعدالة  -

 ).مليون أورو 40( تنمية التجارة واألعمال واالستثمار  -

 .مليون أورو  93ستدامة عملية النمو إ -

 .مليون أورو 45تنفيذ خطة العمل  -

) 2010- 2007( طار خطة التنفيذ الوطنية ضافة للمساعدة المالية من اإلتحاد األوروبي في إباإل_ 2

  : وتركز هذه الخطة على أربع أولويات

                                                
لمملكة األردنية الهاشمية من جهة والمجموعة األوروبية والدول األعضاء فيها المادة الثانية، بروتكول اتفاق المشاركة األردنية األوروبية بين ا: )1(

  . 2: من جهة واحدة، ص

)2( : 
ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/county-cooperation/jordan_fr.htm     
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 .مليون أورو  17الرشيد االصالح السياسي والحكم  -

 مليون أورو  63تنمية التجارة واألعمال واالستثمار  -

 .مليون أورو 55ستدامة عملية النمو إ -

     .مليون أورو 130تعزيز المؤسسات واالستقرار المالي  -

  المجاميع االقتصادية الكلية لألردن : ثانيا

في هذا العنصر نقوم بتحليل المؤشرات االقتصادية الكلية خالل فترة زمنية والتي من خاللها يمكن معرفة 

أهم التغيرات التي طرأت على مدى تأثر االقتصاد االردني باألزمة األوروبية، والجدول التالي يبين 

  .المؤشرات االقتصادية الكلية لألردن

  المؤشرات الكلية لألردن)17- 2 (جدول

  2013  2012  2011  2010  2009  األردن المؤشرات االقتصادية الرئيسية

    سعاراإلنتاج واأل

الناتج المحلي االلجمالي 

  ) التغير%(الحققيقي
5,5  2,3  2,6  2,8  3,3  

اإلجمالي الناتج المحلي 

  )ملياردوالر(االسمي
23,8  26,4  28,8  31,4  33,8  

  4,879  4,901  4,618  4,323  3,987  الناتج المحلي االجمالي للفرد

  5,9  4,8  4,4  5,0  -0,7  ) %متوسط( التضخم(

    المؤشرات االجتماعية

  -   12,2  11,4  12,9  12,5  )%(معدل البطالة

  6,5  6,4  6,5  6,1  6,0  ) مليون( السكان 

    القطاع المالي

  GDP% (  26,5  24,9  26,4  2,8  26,0(رادات الحكومية العامة اإلي

  GDP%(  35,4  30,4  33,2  31,7  35,1(االنفاق الحكومي 

من الناتج %(التوازن العام للحكومة

  ) المحلي االجمالي
8,9-  5,6-  6,8-  8,8-  9,1-  

في  %GDP(الدين الحكومي االجمالي

  )نهاية الفترة
64,8  67,1  70,7  79,2  83,0  

    القطاع النقدي
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االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع 

  )التغيير %(الخاص 
0,5  7,2  9,6  6,7  9,0  

  9,5  8,1  8,1  11,5  9,3  )%التغيير(النقود بمعناه الواسع

    القطاع الخارجي 

  GDP%(  2,7  2,7  2,6  2,6  2,9( صافي التحويالت

من الناتج المحلي %(الميزان التجاري

  ) االجمالي
26,3 -  25,7 -  30,6 -  33,7 -  29,3 -  

من الناتج %(ميزان الحساب الجاري

  ) المحلي االجمالي
4,9-  7,1-  12,0 -  18,1  11,0  

من %(صافي االستثمار االجنبي المباشر

  الناتج المحلي االجمالي 
2,3  1,7  1,5  1,6  1,9  

  GDP (  22,9  24,6  21,9  20,8  19,5%(الدين الخارجي االجمالي

  12,0  8,8  12,1  -   -   ) ملياردوالر(اجمالي االحياطات الدولية 

    أسعار صرف العمالت 

  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  ) جنيه لدوالر، متوسط(سعر الصرف 

جنيه مقابل اليوروفي (سعر الصرف

  ) المتوسط
1,0  0,9  0,9  0,9  _  

سعر الصرف 

  ) التقدير+%التغيير(الحقيقي
4,4-  4,4  1,2-  1,4   -  

Source : European Commission, The EU’Sneighbouring economies manging policies in a 
challenging global environment, opcit,p :109.      

  اإلنتاج واألسعار_ 1

 %2,6جمالي الحقيقي حيث سجل أدى قيمة له ب من خالل الجدول نالحظ إنخفاض في الناتج المحلي اإل

رتفاع أسعار هذه المواد يف لقطاع البناء والتعدين نتيجة إ، ويعود هذا التباطؤ إلى األداء الضع2011سنة 

ويعود  %3,3ب 2013في األسواق العالمية وتأثرها بأزمة الديون السيادية، مع تحقيقه تعافيا متوسطا سنة 

المحلي األعلى واالنتعاش الطفيف في لإلنفاق الرأسمالي واالستهالك هذا التعافي نتيجة زيادة الحكومة 

الصادرات السلعية والسياحة بإضافة إلى زيادة التضخم وهذا راجع إلى زيادة أسعار المستهلكين حيث 

، أما بالنسبة لسياسة سعر  %4,4حيث بلغت  2011مقارنة بسنة  2012سنة  %4,8بلغت في المتوسط 

وذلك بهدف تعزيز جاذبية الدينار ) بالدوالر األمريكي نتيجة ربط عملية عملة األردن( الصرف فهي ثابتة 

نتيجة زيادة فاتورة الواردات، كما أن النقص في  2011األردني ، أما العجز في الميزان التجاري في عام 
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نتيجة تدهور األوضاع العالمية ونقص التمويل الدولي  2012و  2011اإلستثمار األجنبي المباشر في عام 

لية األوروبية، وكانت المالية العامة في ضغوط فقد سجلت عجزا في جميع السنوات بسب األزمة الما

نتيجة  زيادة أسعار المواد األولية والغذائية في  2011 سنة عتمدسبب حزم االنقاق اإلجتماعي الذي إب

، وقد عربيةوالخوف من انتقال تداعيات الربيع العربي بعد انتشارها في كثير من الدول ال األسواق العالمية

وازالة اعانات " ديزال"للتخفيف من حجم الديون فرض ضريبة على الوقود  ةنيدقررت الحكومة األر

  .البنزين، وتعديالت على ضريبة الدخل

  الميزان التجاري_ 2

يتم تداول السلع والخدمات المنتجة في االتحاد األوروربي في جميع انحاء العالم والمملكة األردنية 

عربية السعودية، وتأثر تجارة ثر تعامال مع االتحاد األوروبي بعد المملكة كحدة من الدول األالهاشمية وا

االتحاد األوروبي  بفعل أزمة ديون سيادية يعني تأثر الشركاء التجاريين حيث بلغ مجموع صادرات 

مليون  3,1وبميزان تجاري  2012مليون يورو سنة  3,4من خالل الشكل  االتحاد األوروبي إلى األردن

من ناتجها المحلي  %65أورو أي عجز بالنسبة لألردن ويهيمن على االقتصاد األردني قطاع الخدمات ب 

، %4,5في حين يمثل القطاع الزراعي سوى جزء صغير من اقتصاده ب  %30االجمالي، الصناعة 

ت معدنية، أما ردن مواد كيميائية ومنتجااالتحاد األوروبي من السلع من األويهيمن على واردات 

صادرات االتحاد االوروبي إلى األردن تتكون أساسا من األجهزة الميكانيكية و الكيماويات والمنتجات 

الزراعية، أكبر اثنين من الصناعات المصدرة إلى األردن هي صناعة األدوية وصناعة الفوسفات وبالتالي 

، وكان 2011مليون أورو في عام  35قارب بلغ اجمالي حجم تجارة االتحاد األوروبي مع االردن إلى ماي

 .)1(لإلتحاد األوروبي مما أدى إلى عجز تجاري مهم مع االتحاد األوروبي 65األردن الشريك التجاري 

والشكل التالي يبن ذلك فقد حقق اإلتحاد األوروبي فائضا تجاريا ضئيال مع االردن نتيجة تقارب 

و مبين من خالل الشكل حيث أن صادرات اإلتحاد األوروبي الصادرات والواردات بين الطرفين وهذا ماه

مما يبن التقارب  2012بليون أورو لسنة  3,1بليون أورو بينما وارداته فتقدر ب 3,4لألردن تقدر 

  التجاري بين الطرفين

  

  

  

  

                                                
)1( :

 ec.eurropa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/jordan le 30/12/2013 à 12 :45.    
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  وروبي مع األردنالميزان التجاري لالتحاد األ) 12-2(كلش

  

Source : European Commission, Directorate General For Trade, Gordan,p :1.  

  الشراكة األورومتوسطية تداعيات األزمة األوروبية على دول المغرب العربي في اطار : الثالثالمطلب 

يونان، والتي شملت أطل علينا العالم المتحضر بأزمة أقوى من األزمات األخرى أزمة الدين العمومي بال

فتصاديا وبذلك تكون عامال مهما النخفاض نسبة اإلتحاد االوروبي إ بعد ذلك دوال أوروبية أخرى لتضعف

  .طار مشروع الشراكة األورومتوسطيةة به خاصة دول المغرب العربي في إالنمو في البلدان المرتبط

  مشروع الشراكة األورومغاربية : الفرع األول

ذه الشراكة الوطيدة مة، فهوروبي عدة مجاالت وقطاعات مهتشمل الشراكة بين المغرب واإلتحاد األ

ت أو يصالحات التي أجرعاد تعتبر بالنسبة للمغرب خيارا إستراتيجيا يهدف إلى تعزيز اإلبوالمتعددة األ

  .هي في طور االنجاز وذلك عبر تفعيل آليات ومكونات االطار القانوني للشراكة 

  الشراكة األوروبية والجوار: أوال

  : )1(تحاد االوروبي بمراحل متعددةواإلمر تأسيس الشراكة بين المغرب 

تفاقية لمجموعة األوروبية التي آلت إلى إبرام إنطلقت المفاوضات بين المغرب واإ 1963في سنة  -

 .1969تجارية تفضيلية بين الطرفين سنة 

قتصادية جبها على هبات لفائدة التنمية اإلتفاقية حصل المغرب بموتم التوقيع على إ 1976في سنة  -

 .ماعيةواالجت

نظمام إلى المجموعة األوروبية غير أن هذه األخيرة كان تقدم المغرب بطلب اإل 1987في سنة  -

 .ردها سلبيا بدعوى أن المغرب ال ينتمي إلى القارة األوروبية

                                                
)1( :

 :15. 31/12/2013 à 10 le www.achamel.inf/lyceens/cours.php?=514  
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رب واالتحاد االوروبي والتى تحث على التعاون بين المغ) ENPI( طار سياسة الجوار األوروبية وفي إ

من خالل البرامج االرشادية الوطنية التي تغطي ) 2013- 2007( يجية للتعاون للفترة ستراتفي مجاالت إ

تم ) 2013-2007(ومن خالل الورقة االستراتيجية للفترة ) 2013-2011( و ) 2010- 2007(الفترات 

وهذه المحاور وفق  )1(التأكيد على أهمية المحاور الخمس التي وردت في الوقيقة االستراتيجية للبالد

  : الجدول الموالي

 المبالغ المعتمدة للمغرب في اطار سياسة الجوار األوروبية) 18- 2(جدول

     2007 -2010       2011 -2013  

 %      مليون أورو       %       مليون أورو 

تطوير السياسات 

  االجتماعية

296  45 ,26  116,1  20  

  10  58,05  36,70  240  تحديث االقتصاد

  40  232,2  6,12  40  الدعم المؤسسي

الحكم الرشيد 

  وحقوق االنسان

28  4,28  87,07  15  

  15  87,07  7,65  50  حماية البيئة

 %100  580.5 %100  654  المجموع

  :من اعداد الباحثة بناءا على

Mid-Tem Review of the country strategy paper Morocco 2007-2013 and National Indicative 
Programme (2011-2013) , p :36.                                                                        

Instrument Européen de Voisinage de partenariat , Maroc, Programme Indicatif Nationnal (2007- 
2010),p : 47.  

التجارة والسالمة : في المجاالت التالية 2012و  2005بين عامي مبادرة  29فضال عن ذلك فقد أطلقت 

غسيل االموال، والمنافسة، والمالية، الصحة،  واالمن البحري والبيئة والهجرة وحماية المستهلك، ومكافحة

  .ومراقبة الصحة النباتية، السالمة على الطرق، وحقوق الملكية الفكرية والطاقة الطيران المدني

  ة الكلية للمغربالمجاميع االقتصادي: ثانيا

المجاميع االقتصادية الكلية التي يمكن من خاللها تحليلها للوصول إلى أهم المجاالت أو بالنظر إلى جملة 

  .القطاعات محددة مستها أزمة الديون السيادية

                                                
)1( : 

eu. Europa.eu/europeid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco_fr.htm  le 31/12/013 à 00 :57  
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  الكلية للمغرباإلقتصادية  المؤشرات) 19- 2(جدول

  2013  2012  2011  2010  2009  المغرب المؤشرات االقتصادية الرئيسية

    القطاع الحقيقي

الناتج المحلي االلجمالي 

  ) التغير%(الحققيقي
4,9  3,6  5,0  3,2  4,5  

الناتج المحلي اإلجمالي 

  )ملياردوالر(االسمي
90,9  90,8  99,2  97,5  104,8  

دوالر (الناتج المحلي االجمالي للفرد

  )أمريكي
4,54  4,683  4,844  4,725  5,018  

  2,4  1,3  0,9  1,0  1,0  ) %متوسط( التضخم(

    المؤشرات االجتماعية

  -   9,0  8,9  9,1  9,1  )%(معدل البطالة

  33  32,6  32,3  32,0  31,6  ) مليون( السكان 

    القطاع المالي

  GDP% (  29,3  27,5  27,8  27,7  28,2(ادات الحكومية العامة االير

  GDP%(  31,1  31,9  34,6  35,2  33,7(االنفاق الحكومي 

من الناتج %(للحكومةالتوازن العام 

  ) المحلي االجمالي
1,8-  4,4-  6,9-  7,5-  5,5-  

في  %GDP(الدين الحكومي االجمالي

  )نهاية الفترة
48,0  51,3  54,4  59,6  61,2  

    القطاع النقدي

  -   3,25  3,25  3,25  3,25  سعر الفائدة الرئيسية 

  6,1  5,1  7,0  5,1  6,9  )%(االئتمان المحلي للقطاع الخاص 

  7,9  3,3  6,5  4,8  7,0  التغيير) %(بمعناه الواسعالنقود 

            القطاع الخارجي

من الناتج المحلي %(الميزان التجاري

  ) االجمالي
17,9 -  14,9 -  19,4 -  19,5 -  19,7 -  

من الناتج %(ميزان الحساب الجاري

  ) المحلي االجمالي
5,4-  3,7-  8,0-  8,6-  6,6-  
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من %(صافي االستثمار االجنبي المباشر

  الناتج المحلي االجمالي 
7,7  7,7  7,9  7,8  7,5  

  GDP%(  1,7  0,8  2,3  2,3  2,8(صافي التحويالت

  GDP (  23,3  24,7  23,6  26,4  27,5%(الدين الخارجي االجمالي

  _  17,6  20,6  23,6  23,6  ) ملياردوالر(اجمالي االحياطات الدولية 

    أسعار صرف العمالت 

  8,65  8,61  8,04  8,40  8,06  ) متوسط(سعر الصرف 

 مقابل اليورو في(سعر الصرف

  ) المتوسط
11,22  11,13  11,31  11,07  11,51  

سعر الصرف الفعلي 

  )التقديرات+التغيير(الحقيقي
1,9  4,1-  1,7-   -   -  

Source : European Commission, The EU’Sneighbouring economies manging policies in a 
challenging global environment, opcit,p : 122 .  

  القطاع الحقيقي_ 1

سنة  %3,2ثم تباطؤ النمو االقتصادي بعد ذلك إلى  2011سنة   %5بلغ معدل الناتج المحلي الحقيقي 

ا رتفاع الدولي للنفط وأسعار المواد الغذائية تحت تأثير األزمة المالية األوروبية وافرازاتهنظرا لإل 2012

وذلك مرتبط بالظروف المناخية  2013سنة   %4,5ستعادة النمو إلى الدولي، مع توقع إعلى االقتصاد 

بالنسبة للقطاع الزراعي الذي ساهم في زيادة نمو الناتج المحلي، باإلضافة إلى التوقعات الضعيفة للنمو 

ن في إطار القات الثنائية بين الشريكيفي منطقة اليورو والتي سوف تلقى بظلها على المغرب بحكم الع

جليا من خالل فناة التحويالت المالية والتدفقات ثر يظهر إتفاقية الشراكة األورومتوسطية، واأل

نتيجة زيادة في  2013سنة  %1,3إلى  2011سنة  %0,9رتفع من اإلستثمارية، أما بالنسبة للتضخم إ

مرتبط  ومحكوم بإحكام لنظام سعر الصرف فهو معومأسعار الوقود في األسواق الدولية، أما بالنسبة 

  .سهامه في بيئة مستقرةباليورو وهذا ما أدى إلى إ

  الميزان التجاري_ 2

 2013مارس  1أطلقت المفاوضات من أجل منطقة التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي والمغرب في 

نطاق في الرباط لتمتد إلى حد كبير خارج  2013فريل أ 22وكانت الجولة األولى من المفاوضات في 

الفكرية حكومية والمنافسة وحقوق الملكية وتفاقية الشراكة لتشمل التجارة في الخدمات والمشتريات الإ

وروبي على سبيل تصاد المغربي في السوق الموحد لإلتحاد األوحماية االستثمارات والتكامل التدريجي لالق

ضافة إلى ابير الصحة والصحة النباتية، باإلالصناعية مثل المعايير والقواعد الفنية وتدالمثال في المناطق 
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تفاق بين االتحاد االوروبي والمغرب على الزراعة والمنتجات الزراعية المصنعة ت في إذلك دخل

  2012اكتوبر  1والسمكية حيز النفاذ في 

 11,68إجمالي صادرات إلى المغرب تقدر ب االتحاد األوروبي هو هو الشرك التجاري األول للمغرب ب

مليون أورو سنة  16,93ثم  2010مليون أورو سنة  13,68ثم تزايدت إلى  2009مليون أورو سنة 

وهذا يعني أن صادرات االتحاد االوروبي في تزايد مستمر عبر الزمن أما وارداته تتزايد كذلك  2012

، وارتفعت نسبة الصادرات )1(مليون أورو %9,13ب سجلت أعلى نسبة لها قدرتوقد  من سنة إلى أخرى

من اجمالي الصادرات المغربية نحو االتحاد األوروبي سنة  %30تبادل الحر إلى لفي اطار اتفاقية ا

خاصة الحمض الفوسفوري، واألسمدة ) %28,7(، وكانت تتألف أساسا من أنصاف المنتجات 2011

الطماطم الطرية بما في ذلك  %25,6الغذائية والمشروبات والتبغ الطبيعية والكيمائية ومن المنتجات 

مثل منتجات النسيج ) %18,1(ستهالكسماك المعلبة ومن مواد اإلوالقشريات والرخويات والمحار واأل

  .خاصة الفوسفاط) %15,2(باالضافة إلى المواد المعدنية الخام 

جمالي الواردات من هذه المنطقة تبادل الحر من إالمقابل سجلت نسبة المشتريات في إطار إتفاقية الوفي 

لكيمائية خاصة المواد ا %33,9وتتكون هذه الواردات من أصناف المنتجات  2011سنة  %44نحو 

ما في ذلك السيارات الصناعية ب) %29,7(صطناعية، ومن مواد التجهيز الصناعي والمواد البالستيكية اإل

مثل السيارات السياحية واألدوية ) %24(ستهالكية ن المواد اإلزة المتنوعة، وكذلك مالت واألجهواآل

طار اتفاقية التبادل توردة بين االتحاد االوروبي وفي إنصاف المنتجات المسمن أ %58,2ندرجت وبذلك إ

  .)2(من مواد االستهالك%44,5من مواد التجهيز و  %49,7الحر مقابل 

المغرب هما المنسوجات والسلع الزراعية، ويهيمن على أما أهم قطاعات تجارة بين االتحاد االوروبي و

تصدير المغرب إلى االتحاد األوروبي ثالث مجاالت رئيسية هي المالبس والمنتجات الزراعية           

    )3(، والسلع وتصنيع الكيماويات والوقود%35,1، اآلالت وعدات النقل بنسبة %21,5بنسبة 

  

  

  

 

                                                
)1( European Commission, European Union, Trade in goods with Moroco, Direction General for Trade,p :04 . 

  .15: ، وزارة االقتصاد والمالية، المملكة المغربية، ص2013التقرير االقتصادي والمالي، مشروع قانون المالية لسنة :  )2(
)3( :

ec,europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/morocco/ le 01 /01/2014 à 10 :25 .  
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  أهم التغيرات التي طرأت على الميزان التجاري لكال الطرفينومن خالل الشكل التالي تظهر 

  )2012-2010(الميزان التجاري بين اإلتحاد األوروبي مع المغرب للفترة ) 13-2(شكل

  

Source : European Commission, Directorate General For Trade, Morocco,p :1.  

تحاد األوروبي في حالة فائض دائم مع المغرب من خالل الميزان التجاري في الفترة يظهر جليا أن اإل

تحاد األوروبي وقد تزايد العجز من مع اإلبينما المغرب في حالة عجز دائم ) 2012-2010(الممتدة 

  . 2012بليون سنة  – 7,8إلى  2010بليون أورو سنة  -5,9

 )2011- 2009(لتجاري للخدمات االتحاد االوروبي والمغرب كما يوضح الجدول التالي تغيرات الميزان ا

  )2011- 2009(الميزان التجاري للخدمات بين اإلتحاد األوروبي والمغرب للفترة ) 20- 2(جدول

الميزان التجاري   الورادات   الصادرات  السنوات

  للخدمات

2009  2,9  3,8  0,9-  
2010  3,0  4,3  1,3-  

2011  3,3  4  0,7-  
Source : eu.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/morocoo le 01/01/2014 à 

11 :57 .  

تحاد األوروبي والمغرب في حالة عجز الميزان التجاري للخدمات بين اإل من خالل الجدول نالحظ أن

بنسبة  2011نة بليون أورو ثم انخفض بعد ذلك س - 1,3ب  2010دائم حيث بلغ العجز نسبة كبيرة سنة 

  .بليون أورو والصادرات في الخدمات تعتبر متقاربة وال يوجد فارق كبير مع الواردات – 0,7
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  ستثمار األجنبي المباشر اإل: ثالثا

ب األزمة بسب %44,5ستثمارت األجنبية المباشرة القادمة من االتحاد االوروبي بنسبة تراجعت تدفقات اإل

جنبية المباشرة القادمة من الدول العربية، بلغت االستثمارت ع اإلستثمارت األاألوروبية وفي المقابل إرتفا

جمالي االستثمار االجنبي المباشر من إ %57,8لتمثل  2011مليار درهم سنة  14,8األجنبية المباشرة 

2010سنة  %76,1مقابل 
  ل األوروبيةالمالية التي تمر بها الدووهذا التراجع نتيجة األوضاع  .)1(

  مشروع الشراكة األورومتوسطية التونسية : الفرع الثاني

مخطط تفكيك تدريجي  عتمدوقد إ 1995تم التوقيع على إتفاق الشراكة بين األتحاد األوروبي وتونس سنة 

دل التجاري تفاقية التباطبيعتها وإستعماالتها، كما تم تطبيق إعتبار هشاشة المنتوجات ويأخذ بعين اإل

  .لغاء جميع التعريفات الجمركيةمما استلزم إ 2008جانفي  1اءا من بتدفيذ إودخولها حيز التن

  من الشراكة إلى الجوار األوروبي : أوال

، 1995في جويلية تحاد األوروبي ونس أول بلد متوسطي للتوقيع على إتفاقية الشراكة مع اإلكانت ت

طار التعاون القائم، وسياسة وتونس في إاألساس القانوني للعالقات بين اإلتحاد األوروبي تفاق وينص اإل

بين  تبادلمتفاق الول التي وضعت خطة عمل باإلة، كانت تونس واحدة من أوائل الدالجوار األوروبي

أول بلد في جنوب البحر  دليل تعتبرب، 2005جويلية  4وروبي دخلت حيز التنفيذ في تونس واإلتحاد األ

، وفي 2008جانفي  1حاد األوروبي للمنتجات الصناعية في توسط إلقامة منطقة تجارة حرة مع اإلالمت

تفاق سياسي إلتحاد األوروبي وتم التوصل إلى إلقدمت تونس ورقة عن مقترحاتها  2010مارس  19

جتماع مجلس الشراكة في ذلك في إ، كجزء من شراكة مميزة ) 2017- 2013( بشأن خطة العمل الجديدة

  )2(في برنامج وخطط تنفيذ هي 2012نوفمبر  19

  برنامج التعاون _ 1

طار الشراكة والجوار روبي للتعاون المالي مع تونس في إتحاد األويتم تنفيذ أولويات اإل 2007ذ عام من

  .األوروبي باإلضافة إلى دعم العديد من البرامج

  

  

                                                
  .15:التقرير االقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص: )1(

)2( commission européenne, Développement et coopération-Europeaid : 

 ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/tunisia_fr_htm le 03/01/2014 à 11 :25. 
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  خطط التنفيذ_ 2

خطط ( رشادية الوطنية ين من البرامج اإلتم تحديد إثن) 2013- 2007(ستراتيجية تحت عنوان ورقة اال

  : ويتم ذلك من خالل تحديد أولوية التعاون المالي في فترتين) الوطنيةالتنفيذ 

  : مليون أورو مع التركيز على 300 تضمنت خطة التنفيذ الوطنية ما مجموعه )2010-2007(_ أ

مليون  123وبي وقد خصص لذلك دارة االقتصادية القدرة التنافسية والتقارب مع االتحاد االوراإل -

 .أورو

 .مليون أوورو 65تحسين التوظيف  -

 .مليون أورو 3النمو والتنمية المستدامة  -

 ).مليون أورو 112الطاقة والمياه والبحث واالبتكار (البيئة  -

ضافة مليون أورو وتم إ 240بمبلغ أولي  رشاديةإ تضمنت الخطة الوطنية ميزانية) 2013-2011(_ ب

  .مليون أورو 390مليون أورو ليبلغ المجموع  150قيمته  ما

  .تفاقية الشراكةة البرامج السابقة وتأكيد تنفيذ إباالضافة إلى ذلك برامج التعاون الثنائي لتكمل

   لتونس الكلية المجاميع االقتصادية: ثانيا

مجموعة من يمكن تحليل المؤشرات االقتصادية الكلية لتونس من خالل الجدول الموالي الذي يبين 

  .المتغيرات التي حصلت

  )2013-2009(الكلية لتونس للفترة قتصادية اإلالمجاميع ) 21- 2(جدول

  2013  2012  2011  2010  2009  تونس المؤشرات االقتصادية الرئيسية

    القطاع الحقيقي

الناتج المحلي االلجمالي 

  ) التغير%(الحققيقي
3,1  3,1  1,9-  3,6  4,0  

اإلجمالي الناتج المحلي 

  )ملياردوالر(االسمي
43,5  44,3  46,0  46,1  46,0  

دوالر (الناتج المحلي االجمالي للفرد

  )أمريكي
4,17  4,19  4,32  4,28  4,40  

  6,0  5,6  3,5  4,4  3,5  ) %متوسط( التضخم(

    المؤشرات االجتماعية
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  -   16,7  18,9  13,0  13,3  )%(معدل البطالة

  10,9  10,8  10,7  10,5  10,4  ) مليون( السكان 

    القطاع المالي

  GDP% (  23,1  23,3  24,2  23,1  23,8(االليرادات الحكومية العامة 

 وصافي االقراض االنفاق الحكومي

)GDP%(  
25,8  23,9  27,1  26,5  31,1  

من الناتج %(التوازن العام للحكومة

  ) المحلي االجمالي
2,7-  0,6-  3,5-  5,4-  7,3-  

في  %GDP(الدين الحكومي االجمالي

  )نهاية الفترة
42,8  40,4  44,0  44,0  45,3  

    القطاع النقدي

  4,25  3,75  3,50  4,50  4,50  )%(سعر الفائدة الرئيسية 

  -   5,7  13,5  19,6  10,3  )%(االئتمان المحلي للقطاع الخاص 

  -   10,8  9,2  12,1  13,0  )نسبة التغييرM3عرض النقود 

            القطاع الخارجي

من الناتج المحلي %(الميزان التجاري

  ) االجمالي
8,5-  10,3 -  10,4 -  11,1 -  11,4 -  

من الناتج %(ميزان الحساب الجاري

  ) المحلي االجمالي
2,8-  4,8-  7,3-  8,1-  7,5-  

صافي االستثمار االجنبي 

  ) GDP%(المباشر
3,3  3,0  0,9  2,5  2,8  

            )%GDP(صافي التحويالت

  GDP (  49,4  48,3  47,8  51,2  55,0%(الدين الخارجي االجمالي

  7,4  8,6  7,5  9,5  11,1  ) ملياردوالر(اجمالي االحياطات الدولية 

    أسعار صرف العمالت 

دوالر أمريكي لكل  (سعر الصرف 

   ) دينار، متوسط
1,35  1,43  1,47  1,4   -  

أورو لكل دينار، (سعر الصرف

   )متوسط
1,85  1,88  1,95  2,00   -  

  -   -   -1,7  -0,5  -1,2سعر الصرف الفعلي 
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  )التقديرات+التغيير(الحقيقي

Source : European Commission, The EU’Sneighbouring economies manging policies in a 
challenging global environment, opcit,p : 135. 

  القطاع الحقيقي_ 1 

ضافة إلى حالة عدم من الصراعات الداخلية باإل كان االقتصاد التونسي يتأثر بجملة 2011طوال عام 

والربيع   ضطرابات ، واألزمة في منطقة اليورومخاطر تباطؤ النمو والتوقعات واإلاليقين المرتفعة و

ا، وفي خظام قتصادية مع العديد من دول جنوب أوروبالعربي الذي مس تونس باإلضافة إلى الروابط اإل

ثم تحسن  2011سنة  - 1,9%حيث وصل إلى  %2تصاد التونسي بنسبة قكل هذه األحداث فقد إنكمش اإل

وذلك بسبب انتعاش الخدمات والسياحة ، وتتوقع السلطات أعلى نمو  2012سنة  %3,6بعد ذلك إلى 

ضافة الصناعة التحويلية والسياحة باإل داءتراضات حول أستنادا إلى افإ %4,5 إلى الناتج المحلي اإلجمالي

ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادات من أسعار المواد الخام  %5,6إلى %3,5ت التضخم من إلى زيادة معدال

  .وانخفاض قيمة الدينار وتضخم أسعار المستهلكين

والعجز في  2011من الناتج المحلي اإلجمالي سنة  - 7,3%أما العجز في الحساب الجاري فقد اتسع إلى 

ا يعكس بشكل رئيسي تكلفة سداد الدين العام الذي مم 2012سنة  - 5,4%الميزانية العامة الذي يقدر ب 

  .)1(من الناتج المحلي اإلجمالي %44بلغ 

  الميزان التجاري_ 2

قد أنهت  1995تحاد األوروبي في جويلية ت تونس أول بلد متوسطي يوقع على إتفاقية الشراكة مع اإلكان

مما جعل تونس أول بلد متوسطي ، 2008تفكيك تعريفتها الجمركية على المنتجات الصناعية في عام 

للدخول في منطقة التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي، ويعتبر االتحاد األوروبي الشريك التجاري األول 

   )2(تحاد األوروبي نحو تونسبالنسبة لصادرات اإل 2012سنة  %68,8لتونس بنسبة 

مة كان على االقتصاد الحقيقي عبر ثالث نعكاس هذه األزنان لم تمس القطاع المالي بسوء فإن أزمة اليوإ 

  :عوامل

ى العامل الثاني العامل األول وهو عامل عدوى أزمة اليونان على باقي دول أوروبا والذي يؤدي إل_ 

نخفاض مستوى النمو في أوروبا وأخيرا العامل الثالث والمتمثل في االنعكاس السلبي والمباشر لتونس إ

  .على قيمة األورو

                                                
)1(:  

-and-ttp://ec.europa.eu/trade/policy/countriesh : le site rEuropean Commission, Trade of Tunisia consulte

 :38. , 01/01/2014 à 09regions/countries/tunisia/  
)2(:

  ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/tunisia/  le  04/01/2014 à 14 :14.   
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فابالنسبة لتونس تعتبر المعامالت التجارية ضعيفة جدا مع اليونان مقارنة بمعامالت تونس مع البلدان 

 واآلتمليون أورو من القطن  482بقيمة  2004األوروبية أخرى حيث أن اليونان صدر إلى تونس سنة 

في نفس السنة بقيمة الكهربائية، البالستيك، النحاس، المواد الكيميائية واألدوية بينما صدرت تونس 

من  %0,1يمثل   مليون أورو من مواد الصيد، النسيج، األسمدة والفواكه الجافة وهو ما 16,5مايقارب 

مع اليونان حيث أن عدد السياح اليونانيون في  اصادرات تونس، وتبقى السياحة العامل األهم في معامالته

عامالتها مع تونس مهمة مقارنة مع اليونان حيث أن تزايد مستمر، أما بالنسبة إلسبانيا والبرتغال فإن م

  . %3,3يعادل أي ما  2009مليون دينار تونسي سنة  656تونس صدرت نحو اسبانيا بقيمة ما يقارب 

أما بالنسبة لعامل التنمية فقد أعلن صندوق النقد الدولي حول آفاق التنمية االقتصادية في العالم أن التنمية 

فهذا االنتاج الصناعي  2011سنة  %1,5و  2010من عام  %1صر على في منطقة اليورو ستق

األوروربي كان له تأثير مباشر على صادرات تونس نحو المجموعة وبالتالي فإن مستوى التنمية سوف 

   %80خاصة وأن معامالت تونس تتجاوز أغلب من ينخفض 

ن وتأثرا بعامل األزمة أن المستثمري نعكاس األزمة األوروبية على قيمة األورو، فتتمثل فييخص إوفيما 

لدينار، هتمامهم نحو الدوالر عوضا عن األورو، فتراجع قيمة األورو يقابله ارتفاع في قيمة اقد وجهوا إ

سعار المواد األولية أسعار واردات من المجموعة األوروبية وخاصة مقارنة به مما يؤدي إلى إنخفاض أ

قيمة األورو رتفاعا نتيجة انهيار أسعار التصدير ستشهد إومواد التصنيع لكن من زاوية أخرى، فإن 

نعكاس العام في مجمله على تنافسية مرتبط اض تنافسية المواد التونسية، فاإلنخفوبالتالي ستؤدي إلى إ

وبالتالي قبض عملة أوروربية األورو، مقابل بحجم عامل أسعار التوريد مقارنة بعامل أسعار التصدير، 

   )1(الصادرات ودفع الدين بالدوالر لذا يمكن أن ينعكس سلبا على قيمة الدين الخارجي

اردات من السلع نحو تونس يظهر األثر على ومن خالل الشكل الموالي الذي يوضح قيمة الصادرات والو

  .وروبيالميزان التجاري اإلتحاد األ

  

  

  

  

                                                
، 2010سبتمبر 01، 8، مجلة المغرب الموحد، تونس، العددألوروبية ومتطلبات النمواالقتصاد التونسي بين تداعيات األزمة ارضا الشكندالي، :  )1(

 .20: ص
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  )2012- 2010( الميزان التجاري لإلتحاد األوروبي مع تونس للفترة ) 14-2(شكل

   

 Source : European Commission, Directorate General For Trade, Tunisia ,p :1.  

من خالل الشكل يتضح أن الميزان التجاري لإلتحاد األوروروبي موجب مع تونس وصادرات االتحاد 

بليون  11,1بنسبة  2010حيث بلغت صادرات االتحاد االوروبي سنة  وروبي متقاربة مع وارداتهاأل

وبالتالي فإن تونس تسجل  2012بليون يورو لتبقى بنفس القيمة سنة  9,5يورو مقابل واردات تقدر ب 

 2010سنة  -1,6%و  2011سنة  - 1,1% و 2012سنة  -1,6% عجزا في ميزانها التجاري بنسبة

  والمواد الخام في األسواق العالمية وارتفاع األسعار األساسية  بسبب  روبيوفائضا بالنسبة لإلتحاد األو
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  خالصة الفصل الثاني

وهيمنته على اإلقتصاد العالمي  ومنافسة القوة األمريكية على لقد سعى اإلتحاد األوروبي إلى توسيع نفوذه 

الساحة الدولية بطرحه لمشاريع تعاون وشراكة بصورة ثنائية من خالل مشروع الشراكة األرومتوسطية 

وقد تضمن هذا المشروع ثالث مبادئ رئيسية احتوها اعالن برشلونة ال يمكن التنازل عنها ولو بأي 

فضاء موحد للسالم يدور المحور األول حول البعد السياسي واألمني وذلك من صورة من األشكال إذ 

واإلستقرار ومحاربة حركات التطرف والمحور الثاني حول البعد اإلقتصادي والمالي وذلك عن طريق 

بناء منطقة ازدهار مشترك، أما المحور الثالث حول البعد اإلجتماعي والثاقافي واإلنساني من خالل تكثيف 

حوار العلمي بين الثقافات واحترام تنوعها وماتحمله من عادات وتقاليد واحترام االديان والطقوس ال

كل دولة من دول بإلى سياسة الجوار االوروبية عن طريق البرامج ارشادية خاصة  الدينية، بإضافة

الذي زعز أهم ولكن األزمة التي اجتاحت اإلتحاد األوروبي خلقت نوعا من التوتر المتوسط على حدى، 

ركائز قيامه وكانت هذه األزمة دليال واضحا على فشل النظام الرأسمالي نتيجة للتحرر وانعدام الرقابة 

والتحرر المالي، وتدخل الدولة عن طريق خطط اإلنقاذ وسياسات التقشف وذلك من أجل الخروج من 

تباطؤ في معدالت النمو وعدم  دائرة الديون السيادية التي أدت غلى آثار على دول العالم من خالل

وتباطؤ في معدالت التجارة العالمية وعلى أسواق المال  اإلستقرار في اسعار النفط في االسواق العالمية

     .   واإلستثمارات، وانتقال آثار هذه األزمة لدول المشرق والمغرب العربي في اطار العالقات الثنائية

    

 

           

   



 

الفصل الثالث   

الشراكة األوروجزائرية بين 

واقع األزمة األوروبية و 

 تحدياتها المستقبلية



 الشراكة األوروجزائرية بين واقع األزمة األوروبية وتحدياتها المستقبلية :الثالثالفصل 

 

182 

 

  يدـتمه

اديات العالم عن طريق قوى اقتصة تحوالت نتيجة ما فرضته أكبر و ألقد عرف اإلقتصاد العالمي عد

عادة توحيد النظام اإلقتصادي على أسس اقتصاد السوق الحر وتحرير للتجارة الدولية، والجزائر كسائر إ

لتوقيع اتفاق شراكة مع  لجزائرها في ظل التحرر االقتصادي حيث سعت اا لالدول تحاول ايجاد مكان

لى سياسة الجوار لشراكة إمحاور إعالن برشلونة وتوسيع ا تجسيد وذلك عن طريق تحاد االوروبياإل

  .األوروبية التي تبنها اإلتحاد األوروبي لتوسيع وتوطيد العالقات بين اإلتحاد االوروبي والجزائر

تحاد ت وأثرت على دول منطقة اليورو واإللسيادية التي انطلقت من اليونان إنتشرلكن أزمة الديون ا

األوروبي بدرجات متفاوتة عبر عدة قنوات وبإعتبار الجزائر شريك تجاري مهم ومرتبط عضويا مع 

اقتصاديات منطقة اليورو وممضي على اتفاقية الشراكة األورومتوسطية، وهنا ما سنحاول من خالل هذا 

من خالل  تداعيات أزمة المالية االوروبية إلى الجزائرالفصل أن نستعرض كيف يمكن للشراكة أن تنقل 

  :استعراض ثالث مباحث

  اتفاقية الشراكة األوروجزائرية: المبحث األول

  تداعيات أزمة منطقة اليورو على الشراكة األوروجزائرية: المبحث الثاني

    وضعية الجزائر في ظل الظروف االقتصادية الراهنة: المبحث الثالث
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  اتفاقية الشراكة األوروجزائرية : مبحث األولال

لينظم التبادل  1976ترتبط الجزائر بإتفاق للتعاون اإلقتصادي مع اإلتحاد األوروبي تم إبرامه سنة     

التجاري والتعاون اإلقتصادي والمالي بين الجانبين، ويعود هذا اإلرتباط بعوامل ساعدت على هذا التعاون 

الجغرافي والتاريخي نظرا أن الجزائر تعتبر مستعمرة فرنسية سابقا، بإضافة إلى العامل أهمها العامل 

  .اإلقتصادي إذ يعتبر اإلتحاد األوروبي الشريك األول في المبادالت التجارية

  تطور العالقات اإلقتصادية الجزائرية األوروبية : المطلب األول

تحاد األوروبي ليست  وليدة القرن الواحد والعشرون بل إن تطور العالقات اإلقتصادية بين الجزائر واإل

هي امتداد منذ الستنيات إلى غاية اتفاقيات التعاون ثم الشراكة التي حظيت بإهتمام كبير من القيادة 

السياسية الجزائرية، وقد كان هذا السبب في عقد العديد من اللقاءات واإلجتماعات على أعلى المستويات 

 17ببروكسل وهذا بعد  2001ديسمبر  19توقيع باألحرف األولى بين الجزائر وأوروبا في المختلفة قبل ال

بفالنسيا اإلسبانية، وقد دخل  2002أفريل  22جولة من المفاوضات ليتم الوصول إلى اإلتفاق النهائي في 

01/09/2005تفاق الشراكة األوروجزائرية حيز التنفيذ يوم إ
)1(  .

 

  1976اإلقتصادية األوروبية قبل  العالقات: الفرع األول

رب ة األوروبية على غرار ما فعل المغلم توقع الجزائر خالل الستنيات اتفاقية الشراكة مع المجموع 

، ذلك أن العالقات بينها وبين المجموعة األوروبية طبعتها خصوصية آنذاك جعلتها 1969وتونس في سنة 

ث استطاعت أن ترفض بعض مطالب المجموعة األوروبية ال تحتاج إلى إمضاء مثل هذه اإلتفاقيات، حي

في الوقت الذي استمرت فيه في الحصول على افضليات جمركية لصادراتها نحو المجموعة بموجب 

، والموروثة عن الحقبة اإلستعمارية مع 1963مارس  28القرار الصادر عن المجموعة األوروبية في 

فيما يخص السوق الفرنسية، أين تم  1962يات افيان سنة اضافة االمتيازات المحصل عليها في اتفاق

اإلتفاق بين الجزائر وفرنسا على حرية دخول المنتجات الطرفين إلى أسواقهما بكل حرية ووفق شروط 

غير أنه مع نهاية الستينات قررت بعض الدول األوروبية، وخاصة ايطاليا بشكل فردي رفض  ،)2(تفضيلية

وعة اإلقتصادية موعة للمواد الجزائرية الزراعية، وهو ما جعل المجممتابعة منح أفضليات المج

فتح مفاوضات األوروبية مع الجزائر قصد الوصول إلى اتفاق  1972نطالفا من سنة األوروربية تقرر إ

                                                
  .178: يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص: )1(

، الملتقى دراسة تحليلية للجانب اإلقتصادي إلتفاقية الشراكة األوروجزائرية: اإلقتصاد الجزائري ومسار برشلونةبراق محمد، ميموني سمير، : )2(

الدولي حول آثار وإنعكاسات إتفاق الشراكة على اإلقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة فرحات عباس سطيف، 

  . 5: ، ص2006نوفمبر  13/14يام أ
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جتمع في قمة باريس رؤساء دول املة التي تبنتها المجموعة، حيث إفي اطار السياسة المتوسطية الش

 بداية لتعزيز العالقات األوروبية مع دول البحر 1976الضفتين وصادقوا على أن تكون سنة وحكومات 

 1976أفريل  26طار تقارب شامل وبهذا وقعت الجزائر في يض المتوسط بما فيها الجزائر في إاألب

 يادخلت حيز التنفيذ رسم accord de coopérationتفاقية تعاون وعلى غرار باقي الدول المتوسطية إ

مادة شملت جميع القطاعات مالية، تجارية، صناعة،  156تفاق وقد تضمن هذا اإل 1978في نوفمبر 

  .)1(وعمليات التصدير واإلستراد

   تفاقية التعاونإطار التعاون األوروبي في إ: رع الثانيالف

المساعدات مالية في بما أن اتفاقية التعاون كانت ذات طابع تجاري بالدرجة األولى إضافة إلى تقديمها  

  :  )2(اطار البرتوكوالت المالية والتي كانت في جانبين وهما

 .الجانب التجاري المتمثل في التبادل التجاري األوروجزائري خالل فترة تطبيق اإلتفاقية �

طار البروتوكوالت دات المالية المقدمة للجزائر في إالجانب المالي المتمثل في المساع �

 .المالية

  انب التجاريالج: أوال

ح الجزائر الكثير حيث يخص مضمون اإلتفاقية فهي ترتكز بشكل كبير على الجانب التجاري حيث تم من 

 ي الذي يهدف حسب مانجوانب فرعية أخرى متعلقة بالتعاون اإلقتصادي والتقلضافة من التفضيالت، إ

  : )3(إلى االتفاقيةجاء في نص 

 .وير قطاعي الصناعة والزراعةتحسين البنيات التحتية اإلقتصادية وتط •

 .دعم التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي وحماية البيئة  •

 . ترقية العالقات بين المتعاملين االقتصاديين لكال الطرفين •

 

 

 

                                                
  .210: إكرام مياسي، مرجع سابق، ص: )1( 

، مذكرة ماجستير في الشراكة األورومتوسطية بين طموحات الواقع مع دراسة اتفاقية الشراكة بين الجزائر واإلتحاد األوروبيميموني سمير، : )2( 

  .179: ، ص2005/2006علوم التسيير، تخصص تسيير، المدرسة العليا للتجارة، 

  .6: براق محمد، ميموني سمير، مرجع سابق، ص: )3(
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  الجانب المالي : ثانيا

تم وضع  المدرجة ضمن التعاون االقتصادي والتقني واالجتماعية االقتصاديةقصد تمويل مختلف المشاريع 

سنوات غطت  05آلية مالية تمثلت في البروتوكوالت المالية والتي كان عددها أربعة كل واحد منها لمدة 

1996إلى  1978الفترة من 
)1( .  

)                                1996-1978(حصيلة البروتوكوالت المالية مع الجزائر خالل الفترة ) 1- 3(جدول     

  مليون ايكو : الوحدة                                                                         

  1996- 1991  1991- 1987  1986_1982  1981- 1978  البروتوكول

قروض من البنك 

األوروبي 

  لإلستثمار

70)61,4(% 107)70,86(% 183)77(% 280)62,92(% 

قروض بشروط 

  ميسرة
19)16,7(% 16)10,60(% /  /  

مساعدات غير 

  قابلة للسداد
25)21,5(% 28)18,54(%  56)23(% 165)37,08(% 

 %)100(445  %)100(239 %)100(151 %)100(114  المجموع

، الملتقى الدولي حول األثار المحتملة للشراكة األورومتوسطية على الصناعة في الجزائربودرامة مصطفى، : المصدر

الشراكة على االقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الضغيرة والمتوسطة، جامعة فرحات  آثار وانعكاسات اتفاق

  .3: ، ص2006نوفمبر  13/14عباس بسطيف، أيام 

نا تومن خالل قرائ) 1996 -1978( لية مع الجزائر في الفترة وعند تقيمنا لحصيلة البروتوكوالت الما

توكوالت الثالث والرابع غير أن هذا التمويل يعد ضئيل جدا أن هناك زيادة في البرو) 1-3(للجدول رقم 

، بل االجتماعيةأو الصناعية أو  االقتصاديةالجزائر لتمويل مختلف المشاريع سواء  باحتياجاتمقارنة 

يتعدى ذلك أن هذه المخصصات لم يسدد لها فعليا ما تم رصده في هذه البروتوكوالت والدليل على ذلك 

  .فعلية تنخفض من بروتوكول إلى آخرأن نسب التسديد ال

  

  

                                                
 .211: اكرام مياسي، مرجع سابق، ص )1(
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  تفاق الشراكة األوروجزائرية دوافع وأهمية وأهداف إ: رع الثانيالف

قه في ذلك عدة حوارات إن اتفاق الشراكة بين اإلتحاد األوروبي والجزائر لم يكن وليد الصدفة بل سب 

  .تفاقنبثقت عنها دوافع وأهمية وأهداف خاصة لكل جانب من هذا االومفاوضات، إ

  دوافع الشراكة األوروجزائرية : أوال

  : )1(جمال دوافع الشراكة األوروجزائرية من خالل ما يليويمكن إ

أن االتحاد األوروبي يضم دوال كثيرة صناعية فإن الجزائر سوق جديدة مربحة ألوربا تسمح بدفع  - 

 .قوة الطلب على المنتجات األوروبية

يمكن للجزائر الحصول على التكنولوجيا الجديدة بإضافة إلى التعاون من أجل األمن وتبادل  - 

 . المعلومات وخلق تعاون اقتصادي وزيادة حجم اإلستثمارات

إن الجزائر في الوقت الراهن توجد في وضع يتسم بتأخر كبير في جميع الميادين تقريبا، تأخر في  - 

مرتبطة بعمليات  اجتماعيةوبة التكامل المغاربي ومشاكل التنمية، غياب سوق جهوية بسبب صع

 التعديل الهيكلي والظروف األمنية

ومن بين العوارض التي تعترض الجزائر وتزيد بين صعوبة التعجيل بتهيئة ظروف وفرض الشراكة مع  

  : )2(الضفة الشمالية للبحر األبيض المتوسط نذكر ما يلي

 2010سنوات حتى آفاق  8د وبصفة متميزة لمدة تزيد عن على الجزائر بذل المزيد من الجهو - 

 .بين دول اإلتحاد وأمريكا الحقيقيةإلى مستوى الشراكة  لالرتقاء

وتقلص  االقتصاديةضعف الهياكل القاعدية يعيق أهداف توسيع اآلفاق الوطنية ضمن منظور الشراكة  - 

 .س األموال تبادالت الجزائر والدول األخرى في مجال السلع والخدمات ورؤو

خاصة عندما ال تستطيع  االقتصاديتدهور استثمار األجانب هي نتيجة لعدم االستقرار السياسي أو   - 

 . الحكومات حماية حقوق المستثمرين

قتصادية راكة يعتمد أوال وقبل كل شئ على إنشاء مجموعة إقليمية إمما سبق يمكننا القول بأن نجاح الش

العالمي عن طريق تطوير المنشآت الرابطة  االقتصادوية ومندمجة في تحاد المغاربي وتكون ذات حيكإ

  .البحر المتوسط ضفتيبين 

                                                
، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل أهمية الشراكة العربية األوروبية في تحسين مناخ اإلستثمار دراسة حالة الجزائرتشام فاروق، : )1(

  .81: ، ص2004ماي  8/9تحسين وتفعيل الشراكة العربية األوروبية، جامعة فرحات عباس، سطيف يومي االقتصادي العربي كآلية ل

، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول آثار وانعكاسات الشراكة األوروجزائرية على االقتصاد الجزائري اتفاقية الشراكة األووجزائريةقطاف ليلي، : )2(

  .3: ، ص2006نوفمبر  13/14والمتوسطة، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة 
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  أهمية الشراكة األورومتوسطية : ثانيا

وماليا  تطور تكنولوجيا وفنياألوروبي يتم في الواقع بين تكتل مإن اتفاق الشراكة بين الجزائر واإلتحاد ا

ة عالية وقدرة تنافسية كبيرة وبلد صغير متخلف يعتمد على انتاج فير وذو جوديتمتع بسوق واسع وانتاج و

  وتصدير منتوج وحيد هو المحروقات يتخبط في مشاكل اقتصادية وهيكلية عويصة تابع لإلتحاد األوروبي  

من تجارة اإلتحاد األوروبي، مثل  %5من تجارته الخارجية بينما ال تشكل هذه التجارة إال  %56بحوالي 

األوروبي إال أن هذا  االقتصاد مالجزائري أما لالقتصاد يات من شأنها أن تعكس الوضع السيئطهذه المع

  : )1(منها االتفاقيةالجزائري لبعض المكاسب من وراء هذه  االقتصاديمنح امكانية تحقيق 

ان اتساع السوق الخارجي وتنفيذ سياسات االصالح والتكييف على المستويين الجزئي والكلي سيؤدي  - 

إلى زيادة حجم االستثمارات المحلية واألجنبية، التي من شأنها زيادة الدخل والعمالة والتخفبف من 

 .وطأة البطالة

العائلي وهذا ما  االستهالكمن المتوقع أن يؤدي التخفيض الجمركي على الواردات إلى زيادة حجم  - 

ي، نلذي يحسن الوضع الموازاألمر ا االستهالكمن شأنه أن يؤدي إلى توسيع الوعاء الضريبي على 

 .ويقلص من تبعية إيرادات الميزانية للجباية النفطية

يؤدي تحرير التجارة من خالل هذه االتفاقية إلى زيادة كل من الصادرات والواردات وتتوقف  - 

حتى يتم تحرير النهائي  االقتصادعلى تأهيل  االقتصاديةالمحصلة النهائية على قدرة السياسة 

 .للتجارة

امكانية زيادة المنافسة بين المتعاملين االقتصاديين المحليين نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الوسيطية  - 

وقطع الغيار المستوردة وهو ما سوف يعمل على تحقيق نتائج المؤسسات المحلية ويجعلها في وضع 

 .أفضل اتجاه االلتزامات الضريبية

 وإقامةالفنية وهذا بشرط اصالح المنظومة المصرفية تطوير القطاع الخاص نتيجة لبرنامج المساعدة  - 

 .تحالفات وغيرها من البنوك الجزائرية ومثيلتها في اإلتحاد األوروبي

من الشراكة في  واالستفادةانكشاف المؤسسات ورفع الحماية من شأنه أن يحثها على تحسين أدائها  - 

 . مجاالت تمويل االستثمارات والتسويق

  

 

                                                
لملتقى الدولي حول آلثار وانعكاس الشراكة ا، الدوافع، المحتوى، األهمية: اتفاق الشراكة األوروجزائريمفتاح صالح، بن سمينة دالل، : )1(

 13/14يرة والمتوسطة، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي األوروجزائرية على االقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغ

  .8: ، ص 2006نوفمبر
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  اكة األوروجزائرية أهداف الشر: ثالثا

  )1(هناك عدة أهداف يشملها اتفاق الشراكة األوروجزائرية ولكن سنركز على هدفين أساسين هما

  الهدف السياسي _ 1

يكمن في أن األوروبين يبحثون عن كسب قوة سياسية دولية وحليف افريقي خصوصا في ظل المواجهة 

وبية للظفر بمنطقة شمال افريقيا بعقد شراكة أو تكتل الكاسحة للهيمنة األمريكية ومحاولة المجموعة األور

  .في شكل منطقة تبادل حر

  الهدف االقتصادي _ 2

فيكمن في البحث عن أسواق جديدة ودائمة لتأمين تسويق السلع المصنعة اتجاه أسواق مستهلكة وتعرف 

  .بضعف المنافسة

  :أما الهدف البعيد لهذا اإلتفاق وهو

  حر إنشاء منطقة تبادل ال_ 3

  ) منطقة حية إلنتقال األشخاص، السلع دون رسوم وضرائب وال عوائق(بين الجزائر واالتحاد األوروبي 

    وبالنسبة للجزائر وهو الحصول على المساعدات مالية لتمويل برامج تأهيل وتكوين اإلقتصاد

) mida 1/mida2   .( 

  ائرية الخطوط العريضة إلتفاقية الشراكة األوروجز: المطلب الثاني

تفاقيات الشراكة التي أبرمتها الدول ألوروجزائرية في جوهرها عن باقي إتفاقية الشراكة اال تختلف إ

العدالة : المتوسطية األخرى مع اإلتحاد األوروبي لكن ما يميزها هو تضمنها لملفين جديدين وهما

لمشترك بين الطرفين في هذه والشؤون الداخلية وحرية تنقل األشخاص، وبند مكافحة اإلرهاب والتعاون ا

مالحق  6مجاالت وإلى  9مادة مقسمة إلى  110األوروبي على _ المسألة، وقد احتوى اإلتفاق الجزائري

  )1(مكملة لإلتفاق ∗بروتوكوالت 7و

  

                                                
 .2،3: قطاف ليلى، مرجع سابق، ص ص:  )1(

 .هو مجموعة القواعد التي يتفق عليها من طرف الشركاء أو التوجيهات التي توجه الكيفية التي يجب أن يؤدي بها تصرف أو نشاط أو اتفاق ما ∗

 .214: مرجع سابق، صإكرام مياسي،  : )1(
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  المفاوضات الجزائرية األوروبية حول مشروع الشراكة : الفرع األول

قتصادي فيه على عوامل قويا، وذلك لتوفر عناصر اإلندماج اإل قتصاديايعتبر اإلتحاد األوروبي قطبا إ

الوحدة التامة، من تحرير التبادل التجاري بين الدول وتنقل عوامل االنتاج، وتوحيد السياسات االقتصادية 

والنقدية والضريبية بين الدول األعضاء، وبسب قوة هذا القطب االقتصادي وموقعه الجغرافي وكذا قيمة 

مانيا فقد قررت الجزائر أن تقيم إتفاق شراكة ت التجارية وعدد من أعضائه كإيطاليا و فرنسا، ألالمبادال

جولة من  17وبعد  1993قتصادي فباشرت بمفاوضات مع دول االتحاد األوروبي سنة مع هذا القطب اإل

عظم الجوانب ، هذا اإلتفاق يمس م2001ديسمبر 19المفاوضات تم التوصل إلى إبرام اتفاق الشراكة في 

اإلقتصادية والمالية منها حرية نقل البضائع من مواد صناعية وزراعية، وكذا الخدمات وقضايا النقل 

، وقد  )1(والمنافسة والجباية، بإضافة إلى حركة تنقل رؤوس األموال والقضايا الخاصة بالملكية الفكرية

  :مرت المفاوضات الجزائرية األوروبية بالمراحل التالية

  المرحلة األولية لمفاوضات الشراكة األوروجزائرية : أوال

أكتوبر أخطرت الجزائر اللجنة األوروبية بموافقتها على مبدأ تأسيس منطقة للتبادل الحر مع  13بتاريخ 

تفاق شراكة مع اإلتحاد األوروبي، وبدأ مسار وبي للشروع في مناقشات تمهيدية إلبرام إاإلتحاد األور

عقدت بالجزائر وبروكسل  1996 وفيفري 1994ة بأربع جوالت تمت بين جوان المفاوضات التمهيدي

 28و 27بالتناوب وخالل هذه الفترة جاء إعالن برشلونة المنبثق عن الندوة الوزارية األولى ليومي 

صادق اإلتحاد األوروبي على وثيقة تفويضية على غرار ما  1996جوان  10، وبتاريخ 1995نوفمبر 

بعد  1996دول جنوب المتوسط عرضت على الجزائر بصفة رسمية في شهر ديسمبر عرض على باقي 

  .)2(نائب رئيس اللجنة األوروبية للجزائر) manuel marin( زيارة مانوال ماران 

  

  

  

  

  

                                                
الجزائر،  دار المحمدية العامة،، "أسباب اإلنضمام، النتائج المرتقبة ومعالجتها" الجزائر والمنظمة العالمية ناصر دادي عدون، متناوي محمد، : )1(

   .178: ، ص2003

، مذكرة مقدمة ضمن والتكتالت اإلقتصادية اإلقليميةتطور سياسة التعريفة الجمركية في ظل النظام التجاري متعدد األطراف مداني لخضر، : )2(

  . 203: ، ص2005/2006متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم اإلقتصادية ، فرع التحليل اإلقتصادي، جامعة الجزائر 
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  مرحلة المفاوضات الحقيقية : ثانيا

ببروكسل بين وفدي خبراء  1997مارس  5و  4األوروبية رسميا يومي  -نطلقت المفاوضات الجزائريةإ

التعاون االجتماعي والثقافي، التعاون االقتصادي ( انشاء أربع مجموعات عمل على الطرفين وعدا 

اد األوروبي، وقد ، تعتبر هذه المرحلة للمناقشة المعمقة بين الجزائر واإلتح)والمالي، الزراعة، الخدمات

تباينت عدة آراء من أهمها كيفية مراعاة خصوصية االقتصاد الجزائري والتعويضات لتأهيل االقتصاد 

د الطرف األوروبي على عدم تخصيص الجزائري والقطاع الخاص على وجه خاص، بإضافة إلى تشد

ول المتوسط، ويعتبر هذا تفاق منفرد وخاص بالجزائر، وعدم فتح أسواقه أمام المنتجات الفالحية لدإ

ولم تستقر هذه المفاوضات على نتائج  )1(الوضع غير عائق بالنسبة للجزائر بإعتبار أنها دولة مستوردة

 .واضحة

وخالل فترة دامت ثالث سنوات توقفت فيها المفاوضات بين الطرفين جراء تردد الطرف األوروبي بسبب 

استأنفت مفاوضات الجولة  2000أفريل  17وبتاريخ الوضع السياسي واألمني الذي عرفته الجزائر، 

بعد  تنطلق عملية التفكيك الجمركي إال الرابعة، وقد وضع المفاوض الجزائري منطلقين أساسيين أولهما أال

ديسمبر  13ثانيا األخذ بعين االعتبار خصوصية القطاع الزراعي، وقد تم عقد جولة سادسة بتاريخ  2002

ببروكسل وفيها عرض المفاوض األوروبي العقبات التي يتضمنها النظام الجمركي الجزائري  2000

  : ومطالبا في الوقت نفسه بما يلي

  .يةضرورة إلغاء نظام القيمة الجمركية اإلدار_ 

  .تفكيك القيود الجمركية_ 

  : ومن جهة أخرى اعتبر المفاوض الجزائري أن هذين الشرطين تحديا كبيرا إلعتبار األسباب اآلتية

  .ضغاف مستوى حماية االنتاج الوطنيإ_ 

  .مليار دوالر 1,7و 1,4أهمية الخسارة الجبائية الناجمة عن التفكيك الجمركي والتي تصل إلى _ 

حول الجوانب األمنية وحرية تنقل األشخاص وبرامج تأهيل ) 2001فيفري  13(ابعة أما الجولة الس

  .المؤسسات الجزائرية وتعويض الخسائر الناجمة عن إلغاء القيود والحقوق الجمركية

  .حول موضوع حركة رؤوس األموال 2001مارس  15وتركزت الجولة الثامنة في 

                                                
لنيل شهادة الماجستير تخصص نقود  ، مذكرة مقدمةآثار برنامج التمويل األوروبي على إعادة تأهيل القطاع الصناعي الجزائريسليم بوهيدل، : )1(

  .24: ، ص2005/2006وتمويل، العلوم اإلقتصادية جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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)1(لفي الزراعة والخدماتدرست م 2001ماي  03أما الجولة التاسعة في 
 

وقد عقدت مفاوضات الجولة األخيرة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافة وكذى اإلشارة إلى المشاكل 

اإلقتصادية والمالية والبشرية، باإلضافة إلى بحث جانبي حرية حركة السلع والتي تشمل الصناعة 

العدل والشؤون الداخلية، كما تناول كذلك قضية  والزراعة ومعالجة المنتجات الزراعية باإلضافة إلى

 .)2(اإلرهاب وحرية حركة األشخاص، وكذا احترام المواعيد النهائية

   2001المرحلة النهائية لمفاوضات الشراكة األوروجزائرية ديسمبر: ثالثا

لى على م بالتوقيع وباألحرف األوتفاق ترجإنتهت بالتوصل إلى إ من المفاوضات والتي جولة 17بعد 

ببروكسل والتي تم التوقيع عليها  2001ديسمبر  19تفاقية الشراكة بين الجزائر واإلتحاد األوروبي يوم إ

2005بمدينة فالنسيا اإلسبانية دخلت حيز التنفيذ في مارس  2002أفريل  22بصفة رسمية يوم 
)3(. 

  محتوى اتفاقية الشراكة األورومتوسطية : لثانياالفرع 

بين الجزائر واإلتحاد األوروبي من الناحية النظرية إلى فتح األسواق الجزائرية أمام اتفاق الشراكة 

المنتجات األوروبية وفتح األسواق األوروبية أمام المنتجات الجزائرية وذلك بإقامة منطقة جمركية للتبادل 

لذي حددته ، ويسير هذا اإلتفاق في نفس المسار ا2020والتي أجلت إلى غاية  2010الحر في حدود 

)4(المنظمة العالمية للتجارة التي رخصت بإقامة التكتالت الجهوية على أن ال يضر ذلك بمصالح أعضائها
 

  الحوار السياسي: الجانب األول

من اإلتفاقية إلقامة حوار سياسي وأمني منتظم بين الطرفين وذلك بإنشاء ) 5- 3(والذي تناولته المواد 

ستقرار أمنها وذلك بهدف اء تساهم في إزدهار المنطقة المتوسطية وإروابط تضامن دائمة بين الشرك

تسهيل وتقريب الطرفين من خالل تطوير تفاهم متبادل أحسن وإجراء تشاور منتظم حول المسائل الدولية 

)5(ستقرا في المنطقة األوروبية المتوسطيةلمشترك والعمل على دعم األمن واإلذات اإلهتمام ا
 

                                                
 .203،204: مداني لخضر، مرجع سابق، ص ص:  )1(

)2( ziad lattouf,Lamise en œuvre de l’accord d’association Algerie- union européenne_dans les perspectives du 

respect des droit de l’homme, these de doctorat en droit international et relations internationaes, université jean 

moulin lyon 3, écol doctorale,droit, présentee et soutenue publiquemeent le 7 janvier 2011, p p :53_54. 
  .214: إكرام مياسي، مرجع سابق، ص: )3(

، مجلة أبحاث اقتصادية، جامعة محمد تأهيل المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة األورومتوسطيةعلي لزعر، ناصر بوعزيز، :)4(

 .32: ، ص2009، جوان 05خيضر، بسكرة، عدد

: والدول األعضاء فيها من جهة أخرى، صبروتوكول الشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية من جهة والمجموعة األوروبية :)5(

6.  
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  )29_ 6المواد ( التنقل الحر للسلع : الجانب الثاني

نشاء وبصفة تدريجية لمنطقة التبادل والتي ترمي في نهاية المطاف إلى إيتعلق بالجهود المشتركة للطرفين 

تفاقية العامة للتعريفة الجمركية نادا لإلجراءات التي تظمنتها اإلستسنة إ 12يتعدى  الحر في ظرف ال

راف التي أسست المنظمة العالمية للتجارة، والسلع محور التفاوض ومختلف اإلتفافيات المتعددة األط

  :تشمل

 المنتجات الصناعية �

حيث في سياق إقامة منطقة تبادل حر تلغي جميع الحواجز الجمركية والغير الجمركية على جميع 

ل أي خاصة بالمنتجات الصناعية فقط وهذا من خال 2017المنتجات المصنعة من قبل الطرفين في آفاق 

  .تفق بين الطرفين على أن تكون وفق قوائمتنفيذ رزنامة إ

 المنتجات الزراعية �

منتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة ويكون تحرير المبادالت التجارية الخاصة بها جزئيا 

بعضها وفق نظام الحصص وكذا وضع  وتدريجيا وهذا عن طريق تخفيض التعريفات الجمركية أو إلغاء

  .)1(ار زمني الذي يتم فيه بهذه اإلجراءاتطإ

  ) 37_30المواد (تجارة الخدمات : المحور الثالث

طار اإلتفاق العام وروبي يؤكدون على التزاماتهم في إهنا اتفاق الشراكة ينص على أن أعضاء اإلتحاد األ

يخص جميع الخدمات التي حول التجارة والخدمات بمنح الجزائر معاملة الدولة األولى بالرعاية وهذا فيما 

)2(متيازات خاصةدورها لموردي الخدمات األوروبين إتضمنها اإلتفاق، بينما الجزائر سوف تمنح ب
 

  ) 46_ 38المواد ( المتعلق بالمدفوعات، رؤوس األموال والمنافسة : المحور الرابع

ألموال، بما يسمح في وهذا بالتركيز على تعاون الطرفين وتهيئة الظروف المساعدة على حركة رؤوس ا

حالة تعرض أحد الطرفين إلى صعوبات في ميزان المدفوعات إلى إعتماد معايير تعديلية على العمليات 

عادة التوازن إلى ميزان المدفوعات وكذا قواعد المنافسة جارية أو المالية قصد التمكن من إالجارية الت

)3(لعمليات أو الصفقات الجارية بعملة قابلة للتحويلحيث يتعهد الطرفان بالسماح بعملية الدفع والتسوية ل
 

                                                
 .215: اكرام مياسي، مرجع سابق، ص : )1(

 185: ميموني سمير، مرجع سابق، ص : )2(

، الملتقى الدولي حول التكامل اإلقتصادي العربي كألية لتحسين وتفعيل الشراكة الفرص والتحديات: الجزائر ومسار برشلونةقدي عبد المجيد، : )3(

 54: ، ص2004ماي/ 8/9األوروبية، جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام  العربية
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  )66_47المواد( التعاون اإلقتصادي : المحور الخامس

ركز على ضرورة تعميق التعاون قصد دعم التنمية االقتصادية مع ايالء العناية للنشاطات التي تعاني من  

لجزائري، كما يهتم التعاون المشاكل داخلية أو التي تكون عرضة لتأثير نتيجة تحرير اإلقتصاد ا

بالقطاعات التي تسهل التقارب بين اإلقتصاد الجزائري واإلقتصاد األوروبي والتي يمكن أن تكون فائدة 

)1(الشغل للنمو اإلقتصادي وخلقة لمناصب
 

  )78_67المواد (يتعلق بالتعاون اإلجتماعي والثقافي : المحور السادس

افات، وتنمية الموارد وتعاون يشمل كل المجاالت، تشجيع تبادل الثق ويهدف هذا إلى ترقية الحوار الثقافي

تماعية، الصحافة والسمعي دماج أفضل لسكان الضفة الجنوبية ألوروبا وتحسين أوضاعهم اإلجالبشرية، وإ

)2(حماية اإلرث الثقافي، التكوينالبصري، 
 

  )81_79(التعاون المالي : المحور السابع

تفاق، ينفذ تعاون في مجال المالية لصالح الجزائر أهداف هذا اإل في تحقيق قصد االسهام بصفة كاملة

  .حسب الكيفيات والطرق المالئمة ويتم ذلك من خالل تحديد الكيفيات بإتفاق مشترك بين الطرفين

  )91_82(التعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية: المحور الثامن

سات في ميدان تطبيق القانون وسير العدالة يشمل هذا األمر يمنح الطرفان أهمية خاصة لتعزيز المؤس

كال الطرفين بدون أي تمييز على  حترام حقوق مواطنيلة القانون وكذا أيضا الحرص على إتعزيز دو

  .قليم الطرف اآلخرإ

  )110_92(األحكام المؤسساتية العامة والختامية : المحور التاسع

رس جتماعاته على مستوى الوزاري مرة في السنة على قدر اإلمكان ويديتم إنشاء مجلس شراكة يعقد إ

طار هذ االتفاق بإضافة إلى كل المسائل األخرى ثنائية كانت أم دولية ذات القضايا الهامة التي تطرح في إ

  .)3(اإلهتمام المشترك

  

                                                
 .53: نفس المرجع ، ص: )1(

، كلية العلوم 02، مجلة األبحاث اإلقتصادية، عددأبعاد اتفاق الشراكة األوروجزائرية وانعكاساته على اإلقتصاد الوطنيالصادق بوشنافة، :)2(

  . 43: ، ص2008، البليدة، الجزائر، اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب

: بروتوكول الشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية من جهة والمجموعة األوروبية والدول األعضاء من جهة أخرى ص ص : )3(

56_70.  
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  )1(وتناولت المالحق الستة لهذا االتفاق القواعد التالية

المنتجات الفالحية والمنتجات الفالحية المصنعة لكل من الجزائر واإلتحاد القواعد المطبقة على  -

 .األوروبي

 .الواردات الجزائرية من المنتجات الصناعية األوروبية -

 .قائمة المنتجات الخاضعة للملحق اإلضافي المؤقت -

 .كيفيات تطبيق قواعد المنافسة -

 ملحق خاص بالملكية الصناعية الفكرية والتجارية  -

  البروتوكوالت المكملة فتبرز القواعد التاليةأما 

 .القواعد المطبقة على الصادرات المنتجات الفالحية الجزائرية داخل االتحاد األوروبي -

 .القواعد المطبقة على صادرات المنتجات الفالحية األوروبية داخل الجزائر -

 .تحاد األوروبيالقواعد المطبقة على صادرات منتجات الصيد البحري الجزائري داخل اإل -

 .القواعد المطبقة داخل صادرات منتجات الصيد البحري لإلتحاد األوروبي داخل الجزائر -

 .القواعد المطبقة على المنتجات الفالحية المصنعة -

 .تعاريف قواعد المنشأ وطرق ووسائل التعاون اإلداري -

  .التعاون اإلداري والمتبادل في ميدان الجمارك -

  م الشراكة األوروجزائرية ميكانيز: المطلب الثالث

ن اتفاقيات الشراكة الموقعة بين االتحاد االوروبي والدول المتوسطية الشريكة متشابهة إلى حد كبير مع إ

وجود بعض االختالفات الطفيفة والمتعلقة بخصوصيات كل بلد شريك فالجانب االقتصادي والمالي لهذه 

  : )2(االتفاقيات وبالتالي فهو يشمل على النقاط التاليةاالتفاقية غير مختلف من حيث المضمون عن باقي 

والتي تكون وفق منظمة التجارة العالمية،  2017قامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين في آفاق إ - 

 وخاصة بالمنتجات المصنعة مع تحرير جزئي للمبادالت التجارية الخاصة بالمنتجات الزراعية

ارة الخدمات في إطار اتفاقية الجاتس عند تفاق على تحرير تجوفق نظام أفظليات متبادل، مع اإل

 .نظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةإ

جتماعية التي من شأنها ين الطرفين في مختلف المجاالت اإلقتصادية واإلقتصادي بإقامة تعاون إ - 

 وض المقدمة من قبلطار برنامج ميدا والقروكذا التعاون المالي في إدعم التنمية في الجزائر 

  وروبي لإلستثمارالبنك األ

                                                
 .34: علي لزعر، مرجع سابق، ص: )1(

 .6: براق محمد، ميموني سمير، مرجع سابق، ص:  )2(
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  حاد األوروربيقة التبادل الحر بين الجزائر واإلتمنط:الفرع األول 

نشاء منطقة للتبادل الحر بشكل والجزائر على إ اإلتحاد األوروبيبين تفاقية الشراكة من إ 6تنص المادة 

لغاء جميع تفاقية حيز التنفيذ عن طريق إسنة من دخول اإل 12ل فترة تقدر ب تدريجي بين الطرفين خال

، وهذا من 2017الحواجز الجمركية وغير جمركية على جميع المنتجات المصنعة لكال الطرفين في آفاق 

  .)1(تفق بين الطرفين أن تكون وفق ثالث قوائم من المنتجات المصنعةخالل تنفيذ رزنامة إ

  تحاد األوروربيزائر واإلقة التبادل الحر بين الجخصائص ومبادئ منط : أوال

  خصائص منطقة التبادل الحر األوروجزائرية  _ 1

تحاد األوروربي بالخصائص تي سيتم انشاؤها بين الجزائر واإلتتميز منطقة التبادل الحر األوروجزائرية ال

  )2(التالية

  تركيبة منطقة التبادل الحر_ أ

نطاق العالقة التكاملية بين الجزائر ومجموعة دول االتحاد األوروبي، وذلك من أجل عملية  اذ تدخل في

جية تعمل لتسهيل تنمية البلدان ذات األنظمة السياسية واالقتصادية المتجانسة، وهذا التكامل أو تقارب تدري

  :التقارب يستلزم

 .المتبادلة بين البلدانازالة الحواجز الجمركية للسلع  - 

 .االقامة والعمل واالستخدام وممارسة النشاطات االقتصادية حرية - 

 .تقارب التشريعات االقتصادية واالجتماعية في سبيل تنسيق أكبر - 

 .تنسيق الخطط التنموية والتنسيق العلمي والفني وذلك من خالل تنفيذ برامج علمية وتقنية مشتركة - 

السلع ودائرة رة المبادالت لكنه أيضا يمس انتاج وجميع هذه التدابير تعني أن التكامل ال يقتصر على دائ

  .في التشريعات االقتصادية واالجتماعية تأثير التعاون الخدمات ومع ازدياد

   مستوى النمو االقتصادي ألطراف منطقة التبادل الحر _ب

ن على أساس عالقة غير متكافئة بيتحاد األوروبي قائمة قة التبادل الحر بين الجزائر واإلتعد منط

قتصاديات ذات مستويات نمو متباينة فأوروبا مثال تمثل ثقال اقتصاديا هاما، بينما الجزائر تعد من الدول إ

تليها أزمة المديونية  1986عدة أزمات مختلفة كانت بدايتها األزمة البيترولية لسنة  تواجهنامية حيث ال

                                                
 .9: نفس المرجع، ص:  )1(

  .9،10: رميدي عبد الوهاب، سماي علي، مرجع سابق، ص ص: )2(
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، لكن االقتصاد الجزائري وضاع االقتصاديةثم األزمة األمنية التي شهدتها الجزائر مما زاد من تدهور األ

ستطاع رفع التحدي وذلك ببرامج تأهيل المؤسسات االقتصادية الوطنية لكي تصبح أكثر تنافسية، وذلك إ

  .باعتماد نظام الخوصصة بمختلف أشكاله

  المكانة االقتصادية لكل طرف بالنسبة لآلخر _ ج

من التجارة  %5بينما مكانة االقتصاد الجزائري تنحصر في  %65تمثل واردات الجزائر من أوروبا نسبة 

يطاليا تعتبر الزبون األول للجزائر تليها فرنسا وبعدها تقسم دول إ الخارجية لإلتحاد األوروبي، بحيث أن

يطاليا إلى تمويل هذه األخير بالطاقة وخاصة ويرجع إرتفاع الصادرات نحو إ باالتحاد األخرى بقية النس

  .بيعي الذي له حصة كبيرةالغاز الط

  عدم تظافر بين الطرفين الجزائري واألوروبي  _د

ختالفات في حجم السوق ومن حيث العرض ن الجزائري واألوروبي من خالل اإلعدم التظافر بين الطرفي

ادالت التجارية وكذا ردود الفعل إزاء الصدمات والطلب، مستويات المعيشة لسكان الطرفين، هيكلة المب

ختالفات والفروقات الشاسعة في مستوى التنمية والقدرات التكنولوجية والتجارة جية باإلضافة إلى اإلالخار

  .و المالية، وكذى في مستوى القدرة التنافسية والتفاوضية

  مبادئها  _ 2

  : )1(جملة المبادئ التي تقوم عليها منطقة التبادل الحر األوروجزائري هي  

  مبدأ المعاملة بالمثل _أ

ف تفاقية التعاون تمنح من طرإبعدما كانت التسهيالت التجارية الخاصة بالمنتجات المصنعة بموجب اف

جبار الطرف روبي الذي كان يسمح بدخولها إلى أسواقه بكل حرية ومن دون إتحاد األوواحد وهو اإل

المبادالت التجارية  نظمام إلى هذه االتفاقية فسيكون تحريرلى القيام بذلك غير أنه بموجب اإلالجزائري ع

  .الخاصة بهذه المنتجات من الطرفين أي وفق مبدأ المعاملة بالمثل

  مبدأ التدرج _ب

قامتها بشكل مباشر بين الطرفين بمجرد دخول االتفاقية حيز التنفيذ، بمعنى أن هذه المنطقة التي يتم إ أي

بغية تمكين الطرف الجزائري من وانما يتم ذلك بصورة تدريجية خالل فترة تقدر بإثني عشر سنة وهذا 

  .2020والكن أجلت إلى غاية  2017التي تكون في سنة  ماماالستعداد أكثر لعملية االنض

                                                
  .10: براق محمد، ميموني سمير، مرجع سابق، ص: )1(
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  مبدأ المرونة والتكيف _ج

عريفي الخاص حيث سمحت هذه االتفاقية للطرف الجزائري بإمكانية وضع جدول أو رزنامة التفكيك الت

وهذا في حالة تفاق مع الطرف األوروبي الفترة اإلنتقالية بعد اإل بالمنتجات المصنعة وإحداث تعديل خالل

  .ما اذا تسببت عملية التفكيك هذه في أظرار كبيرة على أحد القطاعات االقتصادية

  جراءات حرية تنقل السلع المصنعة والزراعية إ _3

الحر للسلع وهذا بتبيان  التنقل تحاد األوروبي مسألةية التبادل الحر بين الجزائر واإلتفاقلقد تضمنت إ

جرءات المتعلقة بإنشاء يات تنظيم اإلجراءات حرية تنقل السلع سواء الصناعية أو الزراعية مع تحديد كيفإ

  : )1(منطقة التبادل الحر وذلك من خالل

   بالنسبة للسلع المصنعة_ أ

إعفائها من الرسوم وأية  تحاد األوروبي يتمنتجات الصناعية الجزائرية إلى اإلبالنسبة للصادرات من الم

تفاقية مرحلة التنفيذ، في خول اإلرسوم أخرى ذات األثر المماثل ودون أية قيود أو قيود أخرى بمجرد د

تحاد األوروبي إلى السوق الجزائرية من المنتجات الوافدة المنتجات الصناعية الوافدة من اإلحين أن تجارة 

رسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات األثر المماثل ودون أية من االتحاد األوروبي فسيتم تحريرها من ال

نتقالية وفق قوائم لى أساس مراحل زمنية خالل فترة اإلقيود كمية أو قيود أخرى بشكل تدريجي، أي ع

 رئيسية تتحدد من خاللها نوعية السلع الصناعية، وهذا بغية مساعدة الجزائر على الدخول الجيد إلى منطقة

، كما أن اتفاقية الشراكة سمحت للجزائر بإتخاذ جملة من التدابير أو اإلجرءات االستثنائية التبادل الحر

  .بغية حماية الصناعات الوطنية الناشئة

  بالنسبة للسلع الزراعية _ ب

طار منطقة التبادل الحر، فإن ون تحريرها من الطرفين كامال في إعكس المنتجات الصناعية التي يك

ة الخاصة بالمنتجات الزراعية والزراعية المحولة ومنتجات الصيد البحري فسيكون المبادالت التجاري

بعضها وفق نظام الحصص وكذا  لغاءيق تخفيض التعريفات الجمركية أو إجزئي وتدريجي وهذا عن طر

ن مكانية توسيع التنازالت المتبادلة بين الطرفيني الذي يتم فيه التعامل بهذه اإلجرءات مع إطار زموضع إ

دخول  على أساس المعاملة بالمثل بعد دراستها من قبل مجلس الشراكة وهذا بعد مرور خمس سنوات من

  .تفاقية حيز التنفيذاإل

  

                                                
 .11،12: نفس المرجع، ص ص:  )1(
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  الجانب المالي إلتفاق الشراكة األوروجزائري:  الفرع الثاني

ي تأهيل مساعدة الجزائر ماليا بتمويل مختلف المشاريع والمساهمة ف لجأت دول االتحاد األوروبي إلى

سيما برنامج اقتصادها في اطار الشراكة األورومتوسطية ويعتبر التعاون المالي محور العالقات الثنائية وال

طار الجانب المالي بإضافة وروبي في إادية والمالية التي وضعها اإلتحاد األداة االقتصميدا الذي يعتبر األ

  لتدعيم الشراكة األوروجزائريةإلى المبالغ التي يمنحها البنك األوروبي لإلستثمار 

  )1999- 1995(للفترة  1برنامج ميدا  :أوال

 164بمبلغ ) 1999-1995( للفترة  1طار برنامج ميدية للجزائر في إاألوروب حددت مبالغ المساعدات

   :)1(طار برنامج ميدا موزعة على النحو التاليون أورو وكانت المنح المخصصة في إملي

 .من الغالف المالي لدعم التحول االقتصادي 79% - 

 .لتسهيل التعديل الهيكلي 18% - 

 .لتعزيز تحسين التوازن االقتصادي االجتماعي 3% - 

  )1999-1995( 1والجدول التالي يبين تخصيص المبالغ في اطار برنامج ميدا 

   أورو مليون: الوحدة   )1999-1995( لجزائر للفترةالتزامات مشروع ميدا المخصص ل) 2- 3(جدول  

  التوزيع  المبلغ   مشروع/ قطاع

 %79  129,00  دعم التحول اإلقتصادي_ أ

إعانات الممنوحة من قبل بنك _ 

للتقليل ) BEI(االستثمار االوروبي

  .من التلوث

10,75  

دعم المؤسسات الصغيرة _   

  ) PME/PMI( والمتوسطة
57,00  

  38,00  .دعم اعادة الهيكلة الصناعية_ 

  23,25  تحديث القطاع الماليدعم _ 

  %18  30,00  تسهيل التعديل الهيكلي_ ب

    30,00  مرفق التكيف الهيكلي

  %3  5,00تعزيز التوازن االجتماعي _ ج
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  واالقتصادي

    5,00  دعم المنظمات غير حكومية

 %100  164,00  ج+ب+المجموع أ

Source : commission des communautés euroéennes ,Rapport annuel du programme Meda 2000 , 
Rapport de la commission au conseil et au Parlement europeen,Bruxeles,2001,p :28.                     

                                                                    

مليون أورو كما بينه  30,176من هذا المبلغ أي  %18,40نسبته  غير أنها لم تتلقى بصورة فعلية إال ما

ائر الموضح في الجدول تحاد األوروبي للجزدة من اإلالتوزيع السنوي للمبالغ المالية المحددة والمسد

  .الموالي

  )1999 -1995( لتزامات ميدا لصالح الجزائر للفترة التوزيع السنوي إل) 3- 3(جدول     

  مليون أورو: الوحدة                                                                             

  مجموع برنامج ميدا للدول الشريكة  الجزائر  

  النسبة  التسديد  االلتزامات   النسبة  التسديد  االلتزامات  

1995  _  _  _  173  50  29%  

1996  _  _  _  370  155  42% 

1997  41  _  0%  911  208  23%  

1998  95  30  32% 809  222  27%  
1999  28  0,2  1% 797  240  30%  

 %29  875  3060  %18  30  164  المجموع

  Source : commission europeénne ,Etude D’ impact de la declartion de Barcelone sur le secteur 
prive, Daif conseil,p : 26.                                                                                    

، وترجع %18,40يمكن القول أن نسبة التسديد الفعلية ضعيفة جدا لم تتجاوز الجدول من خالل  

  : )1(المفوضية األوروبية سبب ضعف المبالغ المخصصة للجزائر إلى

ن طريق البروتوكوالت المالية السابقة في سنوات التسعينات بفعل توقف معظم المشاريع الممولة ع - 

الوضعية األمنية وكذا غلق مقر بعثة المفوضية األوروبية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ المشاريع 

 .)1998- 1994(وتقيمها خالل الفترة 

 .االنطالق المتأخر للمشاريع الممولة من قبل برنامج ميدا - 

                                                
 .15: ميموني سمير، براق محمد، مرجع سابق، ص: )1(
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، ذلك ألن )1999- 1996( من قبل الطرف الجزائري خالل هذه الفترة قلة المشاريع المقدمة  - 

مج ابرنامج يقوم على مبدأ المنافسة بين الدول في تقديم المشاريع المرشحة للتمويل عن طريق البر

ا كثيرة ومتنوعة االستداللية الوطنية حيث كلما كانت المشاريع والنشاطات المقدمة من قبل بلد م

 .تمادات المالية المخصصة من قبل االتحاد األوروبي لهذا البلد كبيرةعكلما كان حجم اإل

كما كان لألزمة األمنية التي عاشتها الجزائر خالل فترة التسعينات تأثيرها على حجم المساعدات  - 

المخصصة لها والتي أدت إلى غلق مقر بعثة المفوضية األوروبية في الجزائر التي تعد بمثابة 

- 1994(لى مراقبة المشاريع الممولة في اطار البرنامج ومراقبتها خالل الفترة الهيئة المسؤولة ع

وكذا تعثر المفاوضات األورو جزائرية حول عقد االتفاقية وتوقفها خالل الفترة الممتدة ) 1999

 .2000إلى 1997من سنة 

  2برنامج ميدا  :ثانيا

مليون أورو،  346,2والتي بلغت مقدار  2طار ميدا إبالرغم من التحسن الكبير في المبالغ المخصصة في 

جتها من تمويل مختلف المشاريع حتياللجزائر ال تزال ضئيلة وال تغطي إإال أن المخصصات السنوية 

2قتصادية والتنموية ، والجدول التالي يوضح التوزيع السنوى للمبالغ المالية في اطار ميدااإل
)1(.  

  مليون اورو: الوحدة                تزامات ميدا لصالح الجزائرالتوزيع السنوي الل) 4- 3(جدول 

  مجموع برنامج ميدا لدول الشريكة  الجزائر  

  النسبة  التسديد  االلتزامات  النسبة  التسديد  االلتزامات
2000  30  0,4  1%  569  318  56% 

2001  60  6  9% 603  318  53% 

2002  50  11  22%  612  454  74%  
2003  42  16  38% 615  498  81%  
2004  51  42  82%  698  801  115% 

 %77  2389  3096 %32  75  233  المجموع

Source : Etude D’ impact de la declartion de Barcelone sur le secteur prive op cit p :26                 
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  دور البنك األوروربي لإلستثمار في الجزائر :ثالثا

فاقية الشراكة األوروبية على قروض من البنك األوروبي طار الجانب المالي إلتجزائر في إحصلت ال

  :)1(، وذلك بهدف تمويل العمليات التالية1996مليون أورو ابتداءا من  620لإلستثمار ما قيمته 

ويلة قتصادية من خالل قروض طويلة األجل مع فترات سماح طتعزيز وتطوير البنية التحتية اإل - 

 .المدى تبرر طبيعة المشاريع

 .حماية البيئة عن طريق الدعم من الميزانية العامة لإلتحاد األوروبي - 

دعم تطوير القطاع الخاص عن طريق قروض من الموارد الذاتية للبنك أو من خالل المساهمات  - 

 في رأس المال المخاطر

خط أنابيب ( التحتية في تنمية القطاعات التالية  قد ساهم البنك البنك األوروبي لإلستثمار في مجال البنيةو

  .والسدود)  إلى أوروبا، خطوط نقل الكهرباء، نظام مراقبة الحركة الجوية تمتد من الشرق والغرب

   :وما يؤخذ على الجزائر هو التأخر في تنفيذ المشاريع وهذا بسبب

 .التأخر في تنفيذ برامج الخوصصة من طرف الحكومة الجزائرية - 

 . يل رأس المال اإلستثماري لم تتخذ بالقدر الالزم في الجزائرتمو - 

  تداعيات أزمة منطقة اليورو على الشراكة األوروجزائرية : المبحث الثاني

الكثير من التداعيات على وهذه األزمة تحمل في طياتها  إقليميةزمة مالية منطقة اليورو تعد أ أزمة إن

قتصادية وتحمل كثيرا من الدروس للدول في ط والتشابك العالقات اإلجة الترابقتصاد العالمي نتيمجمل اإل

تخاذ اإلجراءات الالزمة في وقوع في األزمات، والجزائر عرضة قبلية وتوخي وإبناء سياستها المست

  .طار شراكة األوروجزائريةيجة الترابط وعالقات القائمة في إلتداعيات أزمة المنطقة نت

  قتصادية الكلية للجزائر المؤشرات اإل تحليل بعض:  ب األولالمطل

 وارتفاع البتروليةمن الطفرة  استفادتهاتفع نتيجة صرف مر احتياطيالجزائر من أكبر الدول ذات تعبر 

ة يجعل المؤشرات االقتصادية الكلي سواق العالمية وبالتالي عائدات معتبرة للجزائر هذا ماأسعارها في األ

رتباط السوق الجزائرية بسوق اإلقتصاد األوروبي ألزمة عنيفة وإللجزائر تتحسن ولكن مع تعرض 

األوروبية تجعل الجزائر تعيد النظر في حسابتها من خالل التداعيات التي سوف تتعرض لها من خالل 

                                                
)1( : Commission europeénne ( 2001) , Algérie : document de stratégie 2002_2006 et programmme indicatif 

national 2002_2004, p : 16.                                                                                                                                                              
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ستهالك المنتجات األوروبية وسوق لتصدير الطاقة معامالت التجارية نتيجة إعتبارها سوق رئيسية إل

  .ألوروبا

  نمو االقتصاد الجزائري: ولالفرع األ

تباع سياسات مالية وروبية وما نجم عنها من إاأل االقتصادياتلسيادية التي تعاني منها معظم أزمة الديون ا

رص النمو والتوظيف ليس فقط في منطقة اليورو ولكن في اقتصاديات الدول فتقشفية، قد أضعفت 

ثيرها السلبي على الطلب العالمي، وكما هو متوقع المتقدمة والدول النامية على حد سواء من خالل تأ

فريقيا، هذا شمال إ قتصادياتإل النمو في الجزائر كغيره من وتحت هذه الظروف العالمية فقد تأثر معد

عتبار أن عددا كبيرا من إلى وجود عاملين رئيسيين، األول إيجابي وهو إرتفاع أسعار النفط بإباإلضافة 

صدرة له، واآلخر سلبي وهو التحوالت السياسية التي شهدتها بعض الدول نتيجة وممدول المجموعة 

ة لهذه العوامل فقد كانت معدالت النمو وكمحصل ،العربية والتي أثرت بصورة سلبية على دول منطقة

  :  )1(لإلقتصاد الجزائري على النحو التالي

  )2012-2007(تطور معدل نمو اإلقتصاد الجزائري للفترة ) 5- 3(جدول

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنة 

معدل 

  %النمو
3,1  2,4  2,4  3,3  2,9  2,5  

  .11: آسية محجوب، بوحنيك هدى، مرجع سابق، ص: المصدر

 )2011-2010(قتصاد الجزائري سجل معدالت نمو متناقصة خالل فترة اإل من خالل الجدول نالحظ أن

تصاد الجزائري بة ضعيفة مقارنة بما يتم ضخه في اإلقوهي فترة استفحال أزمة اليورو وتبقى هذه النس

من خالل عائدات المحروقات والنفقات العمومية، وقد حذرت منظمة أوبك من تذبذب أسعار النفط في 

 190در بأكثر من ناتجها المحلي الخام سنويا والمق من %20إلى  10الوقت الذي تضخ فيه الجزائر مابين 

  .متواضعةمليار دوالر تسجل نسب نمو 

  يرادات المحروقات إ: الفرع الثاني

تشكل ايرادات المحروقات عنصرا مهما في هيكل الصادرات الجزائرية وعامال مهما في زيادة فائض 

  .)2011-2007(التجاري والجدول التالي يوضح تطور االيرادات للفترة  ميزانيها

  

                                                
  11: ، ص رجع سابقمآسية محجوب، بوحنيك هدى، : )1(
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  )2011-2007(هيكل الصادرات الجزائرية للفترة  يرادات المحروقات مننسبة إ )6- 3(جدول

  2011  2010  2009  2008  2007  السنة

مليار ( ايرادات المحروقات 

  )دوالر
59,61  77,19  44,42  56,12  71,86  

نسبة المحروقات من هيكل 

 %الصادرات
98,32  98,21  98,22  98,12  98,6  

  .13: آسية محجوب، بوحنيك هدى، مرجع سابق، ص: المصدر

ر النفط انخفاض أسعوهذا راجع إلى إ 2009فاضا في سنة نخحروقات شهدت إميرادات النالحظ أن إ

ثم بدأت  %1,7بنسبة حيث انخفضت ثر األزمة المالية وأالعالمية نتيجة الطلب العالمي لمواد الطاقة 

ضافة أن باإللعودة أسعار النفط العالمية إلى مستوياتها  2011و  2010تسترجع مستوياتها تدريجيا في 

ة اليورو ووهن االقتصاد االمريكي وتوقعات المنخفضة عالمي ال يزال يعاني من أزمة منطقاالقتصاد ال

  .لمعدل نمو االقتصاد العالمي

 
  والشكل التالي يبن تطور احتياطات الجزائر   

  )2013-2007(الفترة تطور اإلحتياطات خالل ) 1-3(شكل 

  

، تأثير البرامج اإلستثمارية العامة على النمو اإلقتصادي بين النظرية الكنزية واستراتيجية النمو صالح صالحي: المصدر

المؤتمر الدولي حول تقييم آثار االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل ، 2001/2014غير المتوازن الفترة 

 11/12، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، أيام )2014-2001(قتصادي خالل الفترة واالستثمار والنمو اال

  .4: ، جامعة سطيف، الجزائر، ص2013 مارس،

  التضخم: الثالث: الفرع

، حيث بلغ معدل التضخم 2011تشير البيانات إلى ارتفاع معدل التضخم في مختلف دول العالم في عام 

السياسات ، ويرجع ذلك لعدة عوامل أهمها عودة 2010في عام  %1.5مقابل  %2,7المتقدمة في الدول 
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رتفع معدل التضخم في مجموعة ، كما إثار التضخمية لدى االقتصاديات المتقدمةالمالية التوسعية ذات األ

 2011في عام  %7,1إلى  2010في عام  %6,1الدول النامية واقتصاديات السوق الناشئة األخرى من 

دول النامية الكبرى والناتجة عن إرتفاع مستويات رتفاع معدالت الطلب في الوهذا المعدل المرتفع نتيجة إل

رتفاع أسعار الغذاء والنفط، باإلضافة لألوضاع السياسية العربية التي أدت إلى اختناقات في الدخل وإ

 تالتضخم، كل هذه الظروف أثررتفاع معدالت لبعض السلع الرئيسة مما أدى إلى إمستويات العرض 

   )1(على معدالت التضخم في الجزائر كما هو موضح في الجدول الموالي

 )2012- 2009(معدالت التضخم للفترة ) 7- 3(جدول 

  2012  2011  2010  2009  السنة

في %(التضخم

  )نهاية نهاية الفترة
5,8  3,6  5,2  9,0  

في %(التضخم

  )المتوسط
5,7  3,9  4,5  8.9  

Source : European Commission, The EU’Sneighbouring economies manging policies in a 
challenging global environment, opcit,p :96 

من خالل الجدول أعاله نالحظ ارتفاع مستويات التضخم في االقتصاد الجزائري منذ بداية أزمة اليورو 

وبدأت  %9,0ب 2012ائر أعلى نسبة تضخم سنة وانتقال آثارها إلى الدول الشريكة وقد سجلت الجز

أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات، باإلضافة  وهذا ما 2011سنة  5,2إلى  3,6بنسة  2012ترتفع من سنة 

  للمشاريع التنموية التي تقوم بها عن طريق ضخ األموال

  على التجارة الخارجية تأثير األزمة األوروبية: المطلب الثاني

 ما(من معامالتها التجارية  %70الدول األوروبية هي الشريك التجاري األول مع الجزائر،  نمن المعلوم أ

أغلب الواردات تأتي من أوروبا نتيجة القرب الجغرافي باالضافة ) االحتباس التجاري يعرف بمصطلح

  .لالرتباط التاريخي بين الجزائر واالتحاد األوروربي

  رين مع الجزائرأبرز المتعاملين التجا: الفرع األول

لمعرفة درجة ومدى تأثير حجم التجارة الخارجية الجزائرية بأزمة منطقة اليورو نعرج في بداية لمعرفة 

  لين التجارين مع الجزائر وفق الجدول المواليأهم المتعام

                                                
  .14: آسية محجوب، بوحنيك هدى، مرجع سابق، ص: )1(
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  2012لسنة  التجارين مع الجزائر أبرز المتعاملين) 8- 3(جدول

مليون   الموردون

  أورو

أهم  %

  المستوردين

مليون 

  أورو

مجموع   %

  العام

مليون 

  أورو

% 

االتحاد - 1

  االوروبي
22,046  54,7  

االتحاد - 1

  االوروبي
22,847  51,0  

اإلتحاد - 1

  األوروبي
44,893  52,7  

  9,8  8,385  أمريكا- 2  16,1  7,218  أمريكا - 2  11,5  4,638  الصين - 2

  7,4  6,280  الصين- 3  10,4  4,664  كندا - 3  3,8  1,552  تركيا - 3

4 - 

  األرجنتين
  5,9  5,624  كندا- 4  5,6  2,490  البرازيل- 4  3,8  1,546

  4,1  3,491  البرازيل- 5  3,7  1,641  الصين- 5  2,9  1,166  أمريكا- 5

6 - 

  البرازيل
  2,6  2,207  تركيا- 6  1,7  0,745  الهند- 6  2,5  1,001

كوريا - 7

  الجنوبية
  1,9  1,613  الهند- 7  1,5  0,678  المغرب- 7  2,4  0,908

  1,5  0,654  تركيا- 8  2,2  0,867  الهند- 8
8 -

  األرجنتين
1,547  1,8  

  1,2  0,554  مصر- 9  1,7  0,686  روسيا- 9
أوكرانيا - 9

  الجنوبية
1,182  1,4  

  1,1  0,946  مصر-10  1,2  0,553  تونس-10  1,3  0,530  اليابان-10

  100,0  85,129  بقية العالم  100,0  44,797  بقية العالم  100,0  40,332  بقية العالم
Source : European Commission, European Union Trade in goods with Algeria, Directorate 

General For Trade, p :9.   

من حيث  يتضح من خالل الجدول أن االتحاد األوروبي يعتبر الشريك التجاري األول بالنسبة للجزائر 

المرتبة الثانية الصين بقيمة ثم تليه في  %54,7ورو أي ما يعادل نسبة مليون أ 22,046التصدير ب 

تحاد األوروربي المستورد األول تركيا و األرجنتين، كما يعتبر اإلثم  %11,5مليون أورو بنسبة  4,638

ثم تليها كندا   %16,1مليون أورو بنسبة  7,218ثم أمريكا ب  %51,0بنسبة  22,847من الجزائر بقيمة 

 توجات المتبادلة بين الطرفينوالبرازيل، أما الشكل الموالي يبين أهم المن
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  2012أهم السلع المتبادلة بين االتحاد األوروربي والجزائر لسنة ) 2-3(شكل

  الصادرات                                                الواردات                   

  

S0 :المواد الغذائية والحيوانات الحية                                           S5 : المواد الكيميائية ومواد ذات صلة  

S1 :المشروبات والتبغ                                                         S6 :السلع المصنعة                       

S2 :المواد الخام                                                               S7 :  اآلالت والمعدات و وسائل النقل  

S3 : الوقود المعدني وزيوت التشحيم                                           S8 :المواد المصنعة المتنوعة  

S4 :مواد حيوانية ونباتية والزيوت والدهون                                    S9 :        السلع والمعامالت  

Source : European Commission, European Union Trade in goods with Algeria, Directorate 
General For Trade , p :3                          

من خالل الشكل تظهر المنتجات المتبادلة بين الجانبين فاإلتحاد األوروبي يصدر للجزائر مختلف 

ثم  %20,6ثم السلع المصنعة بنسبة  %36,3المصنعة بنسبة المنتجات من الوقود المعدني وزيوت التشحيم 

مما يدل أن هناك تنوع في صادرات  %11,3والمواد الغذائية بسبة  %11,2اآلالت والمعدات بسبة 

ما يعني أن الجزائر  %97,8اإلتحاد األوروبي نحو الجزائر، أما وارداته فتتمثل في الوقود المعدني بنسبة 

المنتجات بنفسها وغير قادرة على منافسة المنتجات األوروبية وتعتمد على تصدير  تصنيعغير قادرة على 

وتعود قلة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات إلى أهمية  %97منتج واحد الوقود المعدني بنسبة 

ة والصحة الحواجز غير جمركية التي يفرضها االتحاد األوروبي مثل الحواجز التقنية وتدابير الصح

بإضافة إلى عدم قدرة الجزائر على التصنيع ومنافسة الصناعة في االتحاد اتية وسالمة البيئة، النب

وبالتالي فإن الجزائر في وضع صعب في اقتصادها بإعتمادها على قطاع تصديري واحد مما االووروبي  

 .يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات أسعاره في األسواق الدولية
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  جاري وتطور حجم التجارة الجزائرية الميزان الت: الفرع الثاني

  تطور حجم التجارة بين االتحاد األوروبي والجزائر: أوال

مليون يورو وقد زادت التجارة بين االتحاد  53,6االتحاد األوروبي هو أكبر شريك تجاري للجزائر ب 

مدفوعة في األساس عن  2012و  2008سنويا في المتوسط بين عامي  %5األوروبي والجزائر بنسبة 

  .)1(ارتفاع صادرات النفط

  )2012- 2003( تطور التجارة الخارجية للجزائر مع االتحاد األوروبي خالل الفترة   )9- 3(جدول

  مليون اورو :الوحدة                                                                                

  مجموع التجارة  الصادرات  الواردات  السنوات
2003  14,594  8,020  22,614  
2004  15,253  9,511  24,763  
2005  20,887  10,494  31,381  
2006  24,156  9,968  34,123  
2007  20,584  11,244  31,829  
2008  28,259  15,363  43,622  
2009  17,411  14,776  32,187  
2010  21,069  15,547  36,615  
2011  27,843  17,265  45,108  
2012  32,605  21,032  53,637  

Source : European Commission, European Union Trade in goods with Algeria, Directorate 
General For Trade, p :4                          

الجزائر إلى االتحاد األوروبي نتيجة تطبيق صادرات وواردات  ارتفاعمن خالل الجدول يظهر جليا 

مليون  8,620اتفاقية الشراكة التي توجب تخفيض التعريفة الجمركية حيث ارتفعت واردات الجزائر من 

مليون أورو سنة  21,032مليون أورو ثم ارتفعت بعد ذلك إلى غاية  10,494إلى  2003أورو سنة 

هي األخرى محروقات فقد عرفت  %97التي تمثل نسبة  بالنسبة لصادرات الجزائر، ونفس الشئ 2012

مليون أورو ثم  14,5  2003حيث بلغت سنة  2012إلى  2003رتفاعا مستمرا طيلة السنوات من إ

نتيجة إرتفاع الطلب األوروبي  2012مليون أورو سنة  32,60ثم  2008مليون أورو سنة  28,25

 .األسواق العالمية األسعار في  رتفاعوإ

  

                                                
)1( :

ec. Europa.eu/yrade/policy/countries-and-regeins/contries/algeria. 31/01/2014 à 22/13.  
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  الميزان التجاري: اثاني

تحاد األوروبي تتعولم يها القوى االقتصادية الكبرى كاإلللعلم أن األزمات الدولية سيما منها التي تتسبب ف

  :  )1(وتنتشر دوليا وفق ثالث مستويات

 .رتباط الضعيف باالقتصاد األوروبييتعلق باالقتصاديات ذات معامل اإلمستوى خلل اقتصادي  - 

 .يتعلق بإقتصاديات ذات معامل االرتباط مع دول أوروبا قتصاديمستوى مشكل إ - 

قوي والجزائر تقع ضمن هذا المستوى وضمن قائمة رتباط ذات معامل إ مستوى أزمة اقتصادية  - 

 .الدول المرتبطة عضويا مع اقتصاديات االتحاد األوروبي

واالتحاد االوروبي أول ممون  ازمن احتياجات دول أوروبا من الغ %25للعلم أن الجزائر توفرأكثر من 

في االقتصاد األوروبي سيكون له  للسوق الجزائرية بالسلع الصناعية والزراعية، وبالتالي فإن أي اهتزاز

رتباط رومتوسطية والذي رفع من معامل اإلثر بالغ على الجزائر وخصوصا بعد عقد اتفاق الشراكة األوأ

  وروبي والجزائر بين اإلتحاد األزان التجاري بين الطرفين والشكل الموالي يبن حالة المي

  الجزائرمع الميزان التجاري لإلتحاد األوروبي ) 3_3(شكل

  

Source : European Commission, Directorate General For Trade, Algeria ,p :1.  

 )2012إلى  2010( يتضح من خالل الشكل أن الميزان التجاري للجزائر يحقق فائض خالل السنوات 

  أورو بليون - 5,5األوروبي في حالة عجز قدر بولكن بنسب مختلفة في حين أن ميزان االتحاد 

، بينما تظهر صادرات الجزائر إلى االتحاد األوروبي 2012و 2010مليون أورو لسنتي  - 11,6و  

مليون أورو وبالتالي فائض في  32,6مليون أورو و  27,8ب ) 2012و  2011( تذبذب بين سنتي 

مليون أورو وتعود نسب هذا التدني إلى  11,6مليون أورو و  10,6الميزان التجاري متقارب يقدر ب

                                                
 .18: ، ص2011، جريدة الجديد، الوادي، األزمة األوروبية الراهنة وأثرها على االقتصاد الوطنينور الدين جوادي، :  )1(
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نتيجة األزمة التي يمر بها مية وتراجع طلب االتحاد األوروبي تراجع أسعار البترول في األسواق العال

  .وتباطؤ النمو في اقتصاده نتيجة نقص التمويل ودعم الثقة في األسواق بفعل األزمة االوروبية

ندان اليورو ومطرقة شكالية التموقع بين سالجزائري إل طرفي الميزان التجاري يظهر الخلل بين_ 

أصبح أغلب مؤشرات االقتصاد الجزائري ) االزمة األوروبية( الديون اليونانية  ندالع أزمةالدوالر فمع إ

  .)1(سلبا تبعا لتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدوالر

  والجدول أسفله يبن تلك التغيرات التي حدثت بالتفصيل

  المؤشرات االقتصادية الكلية للجزائر) 10- 3(جدول

  2009  2010  2011  2012  

    القطاع الحقيقي

  2,5  2,4  3,6  1,7  )التغيير%(الناتج المحلي االجمالي الحقيقي

  الناتج المحلي االجمالي غير نفطي الحقيقي

  )التغيير %(
9,3  5,3  5,3  5  

  207,8  198,8  161,8  137,6  الناتج المحلي االجمالي االسمي

  5,69  5,52  4,56  3,94  )دوالر أمريكي(الناتج المحلي للفرد

    القطاع المالي 

الناتج المحلي  %(االيرادات الحكومية العامة

  ) االجمالي
36,7  36,5  40  39,6  

الناتج  %(االيرادات النفطية الحكومية العامة

  ) المحلي اإلجمالي
18,1  18,3  19,6  21,2  

الناتج %(اجمالي االنفاق الحكومي العام

  ) المحلي االجمالي
42,2  36,9  40,4  42,2  

الناتج المحلي (التوازن العام للحكومة 

  )االجمالي
5,2-  0,4-  0,4-  2,7-  

  - 44,6  - 45,8  - 39,8  - 44,8  التوازن العامغير هيدروكربوني 

  GDP%(  10,5  11,1  11,1  9,9(الدين الحكومي االجمالي

                                                
الملتقى الثاني حول األزمة  ،أزمة الرهن العقاري األمريكية وأثرها على المتغيرات اإلقتصادية الجزائريةجوادي نور الدين، روضة جديدي، :  )1(

 19/20مية الراهنة وتأثيراتها على اقتصاديات شمال افريقيا، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تبسة، أيام اإلقتصادية العال

 .7:، ص2013جوان 
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    القطاع الخارجي

الناتج المحلي  %(الميزان الخارجي

  )االجمالي
5,6  12,4  14,0  13,1  

الناتج المحلي %(ميزان الحساب الجاري

  )  االجمالي
0,3  7,5  10,0  5,9  

    أسعار الصرف

  72,9  74,4  72,7  64,6  )دينارلكل دوالر متوسط(سعر صرف

  96,2  96,3  97,1  93,1  )دينارمقابل اليورو(سعر صرف

Source : European Commission, The EU’Sneighbouring economies manging policies in a 
challenging global environment, opcit,p :96   

لعمليات التنمية اإلقتصادية، فإذا انخفض سعر  تجارة الخارجية عامال معرقالالتموقع يجعل من الهذا 

تي تستوردها رتفاع أسعار السلع اليؤدي تلقائيا إلى إصرف الدوالر بالنسبة للعمالت الرئيسية األخرى 

من الواردات الجزائرية  %60الذي يعتبر المصدر الرئيسي لنحو تحاد األوروبي الجزائر من بلدان اإل

رتفعت عمالتها مقابل الدوالر االمريكي واردات الجزائرية من الدول التي إالسنوية كما ستتضر أسعار ال

  . )1(ومنها اليابان ودول آسيوية أخرى التي ارتفعت عمالتها بالنسبة للدوالر األمريكي

من مجموع الصادرات الجزائرية والتعامل  %97نا هي عبارة عن محروقات نعلم أن معظم صادرات كما

في سوق النفط العالمي ال يتم سوى بالدوالر األمريكي ما يعني أن نسب عالية من ايراداتنا تأتينا بالدوالر 

ي وروبي، وبالتالعتبار أن معظم واردتنا من دول اإلتحاد األاألمريكي في حين نشتري ونتبضع باليور بإ

رتدادات األزمة األوروبية على االقتصاد المدى المتوسط والطويل سوف نلمس إمن هذا المنطلق على 

فالطبيعي أن مداخيل خزينة الوطنية  %40الوطني أولها ايرادات الدولة التي سوف تتراجع لما اليقل عن 

اء تعطل الجهاز ستتراجع مع تراجع عائدات النفط بفعل انخفاض استهالك األوروبي للمحروقات جر

الدول األوروبية، كما سيلجأ األوروبيون لرفع أسعار المنتجات الموجهة  االنتاجي وبفعل سياسات التقشف

  . )2(سيرهق كاهل ميزانية الدول للتصدير لتغطية تلك الخسائر، مما سيرفع فاتورة استراد الجزائر وهو ما

 

 

  

                                                
 .12:آسية محجوب، بوحنيك هدى، مرجع سابق، ص:  )1(

  .18:نوردين جوادي، مرجع سابق، ص: )2(
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  أثر األزمة األوروبية على االستثمار األجنبي: الثالث المطلب

ندماج دول العالم في االقتصاد العالمي فإن أثر األزمة األوروبية يختلف من دولة نظرا إلختالف درجات إ

إلى أخرى على حسب درجات االنفتاح على االقتصاد العالمي واالنفتاح يكون عن طريق تحرير عوامل 

وسعت الجزائر إلى هذا االنفتاح عن طريق عقد الشراكة مع ود والحواجز المفروضة االنتاج من جميع القي

لذا يجب إعطاء تعزيز وترقية القدرات االنتاجية وفتح المجال أمام االستثمارت، االتحاد األوروبي بهدف 

األهداف تحاد األوروبي واستغالل جميع الفرص وتحديد إلستثمارت من اإلنسياب اوخلق أرضية جيدة إل

جتناب أو لالزمة في حاالت األزمات من أجل إمن أجل بلوغ النتيجة المسطرة وتوخي كل التدابير ا

  .التخفيف من األضرار الالحقة

  األجنبية المباشرة ستثماراتنصيب الجزائر من تدفق اإل: األول الفرع

جيع االستثمار األجنبي من يعبر عن االستثمار األجنبي في منطقة تبادل حر في دور هذه المنطقة في تش

خالل المساعدات المالية لبرنامج ميدا ومساعدات وقروض بنك األوروبي لإلستثمار حيث سعى االتحاد 

األوروبي إلى تنفيذ برامج تمويل ماكرو اقتصادية المشروطة بتنفيذ االصالحات االقتصادية باالضافة إلى 

أسمال المشترك والهدف منها رفع مستوى تنافسية برامج القطاع الخاص والمساعدات للشركات ذات الر

الشركات المحلية وتحسين تمويل الشركات واصالح القطاع المصرفي من خالل المساعدات التقنية التي 

  .)1(يقدمها البنك األوروبي لإلستثمار كقروض لإلستثمار أو رؤوس أموال مخاطرة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، مذكرو ماجستير في العلوم 2010 -2000وس األموال على جذب اإلستثمار األجنبي المباشر حالة الجزائر أثر تحرير حركة رؤ رحال فاطمة،: )1(

 ، 2011/2012اإلقتصادية، تخصص إقتصاد دولي، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة الجامعية 

  .196: ص
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  ألجنبية المباشرة ونصيب الجزائر من هذه االستثماراتوالشكل الموالي يبين تطور حجم االستثمارات ا

  تطور ونصيب الجزائر وبعض الدول من حجم االستثمارات األجنبية المباشرة) 4-3(شكل

  

Source : Investir en Méditerranée, Les pays émergents investissent la Méditerranée, Billan 
2012 de l’attractivite des pays MED en matiere d’investissement etranger, ANIMA, Etude N° 

65, octobre 2013, p : 10  

حيث  2012خالل سنة  من خالل الشكل أعاله يظهر جليا أن ثلث االستثمارات تحصلت عليها تركيا

تعتبر كذلك من بين المستقطبين مشاريع جديدة، باإلضافة لمصر التي  10أعلنت تركيا عن زيادة 

رى المباشر والكن عرفت تراجعا نتيجة لألوضاع السياسية التي تمر بها أما الدول األخ األجنبيمار ستثلإل

ستثمارات األجنبية، غير أن الجزائر لديها نتائج جيدة جدا بعد سنوات فقد عرفت هي األخرى تراجعا لإل

إلى  2010سنة  مليون أورو 805المباشرة من  األجنبيةمن ضعف األداء حيث تطورت االستثمارت 

2012سنة مليون أورو 4495
، نتيجة زيادة رؤوس األموال للبنوك األجنبية في الجزائر واألوضاع )1(

االقتصادية والسياسية التي تمر بها بعض الدول العربية التي غيرت فيها الوجهة من االستثمار فيها إلى 

في  %51و  %49كيف في الجزائر مع مبدأ االستثمار في الجزائر باإلضافة لتقبل المستثمرين األجانب الت

  .ملكية المشاريع

  

  

                                                
)1( :Investir en Méditerranée, Les pays émergents investissent la Méditerranée, Billan 2012 de l’attractivite des 

pays MED en matiere d’investissement etranger, ANIMA, Etude N° 65, octobre 2013, p :10 .                                           
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  نعكاسات األزمة على تدفقات االستثمارت األجنبية المباشرة إلى الجزائرإ: الفرع الثاني

لمعرفة انعكاس األزمة األوروبية على تدفقات اإلستثمار األجنبي الوارد من دول االتحاد األوروبي إلى 

الموالي من خالل مجموعة من الدول المهتمة باالستثمار في الجزائر وفق الجزائر نستعرض الجدول 

  :يلي فترتين زمنيتين وفق ما

  متوسط تدفقات االستثمار األجنبي من بعض دول االتحاد األوروبي إلى الجزائر) 11- 3(جدول

  مليون يورو: الوحدة                                                                            

  2009- 2011  2010- 2012  السنوات /الدول

  598  198  فرنسا

  62  58  اسبانيا

  194  67  ايطاليا

  67  40  تيلندا

  106  99  لوكسمبورغ

  88  88  نرويج

  60  55  ألمانيا

  108  98  ةدالمملكة المتح

  :من اعداد الطالبة بناءا على

Investir en Mediterranée, Les pays émergents investissent la Méditerranée, , Billan 2012 de 
l’attractivite des pays MED en matiere d’investissement etranger, ANIMA, Etude N° 65, octobre 

2013:p :21.  

Investir en Mediterranée, Gérer la transition, Bilan 2011 et impact des crises sur l’investissement 
direct étrager, Etude N°62 octobre 2012, p :38.                                                                                  

ولية المتاحة من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة على صعيد االستثمار األجنبي المباشر تشير التقديرات األ

نخفضت تدفقات اإلستثمار األجنبي إ 2012ه خالل النصف األول من عام إلى أن) األونكتاد( والتنمية 

مليار دوالر خالل النصف األول  729مليار دوالر مقارنة ب  668لتبلغ  %8بنسبة المباشر في العالم 

ادية في اليقين في االقتصاد العالمي، ومخاوف تفاقم أزمة الديون السيويعزى ذلك لحالة عدم  2011لعام 

  .)1(قتصاديات األسواق الناشئة الرئيسيةأوروبا وتباطؤ النمو في إ

                                                
  .7:ص، 2011ربية لضمان وإئتمان الصادرات، التقرير السنوي، الكويت، المؤسسة الع: )1(
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مار في الجزائر حيث أن ستثراءة الجدول يظهر جليا أن دول اإلتحاد األوروبي مهتمة باإلمن خالل ق

حيث  ةمتباينة من دولة إلى أخرى وحجم هذه اإلستثمارات معتبرستثمار األجنبي في الجزائر تدفقات اإل

يطاليا يها إثم تل) 2011- 2009( مليون أورو في الفترة الممتدة  598حصلت فرنسا على نسبة أولى ب 

والكن مع تأثر الدول األوروبية بأزمة الديون السيادية ما  108مليون أورو ثم المملكة المتحدة ب 194ب

ص السيولة ودخول الدول في سلسلة من تثمارات الدول األوروبية نتيجة نقسلى اإلعأدى بالتأثير 

ستثمارات الدول األوروبية وبالتالي الدول التي ثل سياسات التقشف التي أثرت على إاإلجراءات المالية م

د ستثمارات األجنبية المباشرة من دول االتحامارات حيث تأثرت الجزائر بتراجع إترتبط معها استث

مليون  198إلى ) 2011- 2009( مليون أورو للفترة  598األوروبي اذ انخفضت استثمارات فرنسا من 

 99مليون أورو إلى  106مليون أورو، لوكسمبورغ من  67مليون أورو إلى  194أورو، ايطاليا من 

  .مليون أورو

  ة وفق الشكل المواليأما بخصوص طبيعة األستثمارت األجنبية في الجزائر فهي في القطاعات المبين

  )2012-2007( المبالغ المدرجة في القطاعات الثالث للفترة ) 5-3(شكل

  مليون أورو: الوحدة                                                                       

  

Source : Investir en Méditerranée, Les pays émergents investissent la Méditerranée,p :21.  

من خالل الشكل يتضح أن تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة تتركز في ثالث قطاعات رئيسية 

ثم قطاع الخدمات  2012مليون أورو لسنة  1695في قطاع المحروقات بوتتركز بالدرجة األولى 

  .مليون أورو 219مليون أورو ثم قطاع مواد البناء ب 1433تصاالت بإلقطاع ا في وبالتحديد

وبالتالي فإن الزيادة المسجلة في تدفقات األستثمار األجنبي المباشرتعود بالدرجة األولى إلى زيادة حجم 

  .االستثمار في قطاع المحروقات الذي يعتبر عصب االقتصاد الجزائري
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  وضعية الجزائر في ظل الظروف االقتصادية الراهنة : المبحث الثالث

التي حات التي قامت بها الجزائر نتيجة الظروف االقتصادية والسياسية الصعبة بعد سلسلة من االصال

رئيسي مرت بها الجزائر هاهي اآلن مرت أخرى أمام برامج تنموية تسعى لتجسيدها مستفيدة من السبب ال

ة المدة ونية التي عانت منها طيلينخفاض أسعار البترول ودوامة المدنتيجة إ 1986في أزمتها سنة 

أجل تنفيذ برامج من أجل رتفاع أسعار المحروقات في األسواق العالمية من ماضية اآلن تستفيد من إال

عطاء دفع جديد لإلقتصاد واستدامة النتائج المحققة على مستوى التوازنات الكلية، النمو اإلقتصادي وإ

ستفادة واإل المتاحةستغالل جميع الفرص حاد ودول أخرى إلى مجاالت أخرى وإوتوسيع الشراكة مع االت

  .من دروس الدول التي تعرضت لألزمات

  جهود الجزائر في األلفية الثالثة  :المطلب األول

  )2004- 2001(برنامج االنعاش االقتصادي : الفرع األول

يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج التي طبقتها الجزائر، وجاء إلعطاء نفس ودفعة جديدة لإلقتصاد 

يط الطلب الكلي من توسعية تهدف إلى تنشكل صريح عن رغبة الدولة في انتهاج سياسة الوطني وعبر بش

ستثمارات العمومية الكبرى بعد التجربة المريرة التي مر بها خالل التعديل الهيكلي ، وهو خالل تحفيز اإل

  )1(تحسنت المؤشرات االقتصاديةن برمانج تم بعثه بعد أ

  االقتصادي نعاشأهداف تطبيق سياسة اإل: أوال

سنة جراء األزمة اإلقتصادية التي  15هذا البرنامج في أعقاب ركود اقتصادي الذي دام أكثر من  جاء

  : )2(أصابت اإلقتصاد الجزائري وكان هذا البرنامج يهدف إلى

 .تحسين المستوى المعيشي للمواطنين - 

 .فك العزلة عن المناطق النائية - 

 .الصالحة للشرب وتطويرهااصالح وتوسيع شبكة التزويد بالمياه  - 

 ,تطوير المنشآت الصحية - 

                                                
، المؤتمر الدولي حول تقييم آثار االستثمارات تقييم أثر برامج االستثمار العامة في قطاع الموارد المائية في الجزائرينون آمال، كحيلة آمال، : )1(

، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، أيام )2014- 2001(قتصادي خالل الفترة العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو اال

 .4: ، جامعة سطيف، الجزائر، ص2013 مارس، 11/12

رات المؤتمر الدولي حول تقييم آثار االستثما ، آثار االستثمارات العمومية على اآلداء اإلقتصادي في الجزائرعماري عمار، محمادي وليد، : )2(

، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، أيام )2014- 2001(العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .6: ، جامعة سطيف، الجزائر، ص2013 مارس، 11/12
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 .إعادة تأهيل المرافق االجتماعية,تحسين ظروف التمدرس للتالميذ - 

 .تطوير المنشآت والمرافق الجوارية - 

 .توفير مناصب العمل والتقليل من البطالة المرتفعة - 

 .تخفيض أزمة السكن بتوجيه جزء كبير من هذه األموال إلى هذا القطاع - 

وتنمية القطاع الزراعي من أجل التخفيض من التبعية الغذائية وهذا باالعتماد على اصالح  تطوير - 

  .األراضي خاصة في الجنوب

  وسائل سياسة االنعاش االقتصادي: ثانيا

يمكن تحقيق االنعاش االقتصادي إما بواسطة تنشيط الطلب الكلي أو تنشيط العرض وللقيام بذلك تستعمل 

  )1(ر من الوسائل التاليةالدولة واحدة أو أكث

  وسائل تطبيق سياسة اإلنعاش بواسطة الطلب_ أ

  : وذلك عن طريق استخدام واحدة أو أكثر من وسائل التالية

أو تلك ) جتماعية مختلفةة، مساعدات إمنح البطال( جتماعية المدفوعة لألفراد التحويالت اإل - 

ا من أنواع التحويالت التي تعتبر زيادة ستهالك الواسع وغيرهالمتعلقة بدعم بعض السلع، ذات اإل

 .مباشرة أو غير مباشرة في الدخل المتاح، وبالتالي تحفيز الطلب

الذي يزيد من طلب الدولة نفسها على مختلف ) االستهالكي واالستثماري( اق العمومي الكلي فناإل - 

 .السلع والخدمات

كحل لمشكلة ) ي مجال البنى التحتيةالسيما ف( مشروعات األشغال الكبرى التي تقوم بها الدولة  - 

 .البطالة وكطريقة لجذب االستثمارات األجنبية

رائب التي تؤدي إلى زيادة دخول األفراد ومن ثم حفز االستهالك وتحريك عجلة تخفيض الض - 

 .االقتصاد

 .ستثمار الممنوحة من قبل الدولةت اإلعاناإ - 

  

 

                                                
، المؤتمر الدولي حول تقييم آثار االستثمارات العامة ألجنبيأثر برامج سياسة االنعاش اإلقتصادي على تدفق االستثمار اجديدي روضة، : )1(

 11/12، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، أيام )2014-2001(وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .6- 5: ، جامعة سطيف، الجزائر، ص ص2013 مارس،
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  وسائل تطبيق سياسة االنعاش بواسطة العرض_ ب

نتاج السلع والخدمات من طرف المؤسسات سياسة اإلنعاش اإلقتصادي بواسطة العرض إلى جعل إتهدف 

  : أقل تكلفة وأكثر جاذبية، ولتحقيق ذلك تتدخل الدولة بواسطة وسيلتين رئيسيتين هما

 .ستثمار الخاصالشركات المنتجة مما يشجع على اإلتحفيض العبء الضريبي على  - 

تهدف إلى تسهيل عمل المؤسسات وتشجيعها على االستثمار وتوسيع القيام باستثمارات عمومية  - 

  .نشاطاتها مثل تطوير شبكات النقل واالتصاالت أو برامج البحث وتطوير التكنولوجيا

  مضمون برنامج االنعاش االقتصادي : ثالثا

  :البرنامج والمبالغ المخصصة لكل قطاع وفق الجدول التالييمكن معرفة مضمون 

  )2004-2011( مضمون مخطط دعم االنعاش االقتصادي ) 12- 3(جدول

  مليار دج: الوحدة                                                                                    

مجموع   2004  2003  2002  2001  السنوات/القطاعات

  المبالغ

مجموع 

  النسب

أشغال كبرى وهياكل 

  قاعدية

100,7  70,2  37,6  2,0  210,5  40,1  

  38,2  204,2  6,5  53,1  72,8  71,8  تنمية محلية وبشرية

دعم قطاع الفالحة 

  والصيد البحري

10,6  20,3  22,5  12,0  65,4  12,4  

  8,6  45,0  /  /  15,0  30,0  دعم االصالحات 

  100  525,0  20,5  113,9  185,9  205,4  المجموع

 ,7: ، صمرجع سابقعماري عمار، : المصدر

يتضح أن المخصصات االستثمارية خالل هذا البرنامج تركزت خاصة على االشغال  من خالل الجدول

الكبرى والهياكل القاعدية اذ استحوذت على النصيب األكبر من هذه االستثمارات ذلك أن هذه األخيرة لم 

هتمام الذي يمكن أن يعطى لها في السياسات السابقة مما جعلها ال تساير التحوالت لك اإلتعطي ذ

نعاش وتحفيز وتوطيد النمو وتحقيق ا أنها تعتبر الركيزة األساسية إللتطورات التي تعيشها الجزائر كموا

  .)1(التنمية الشاملة

                                                
  .7: دي وليد، مرجع سابق، صعماري عمار، محما: )1(
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  )2009-2005( البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي : الفرع الثاني

ن األول يقوم وري، ويتضمن مح2009- 2005قتصادي للفترة تم بعث برنامج دعم النمو اإل 2005في سنة 

ا قتصادية أمبنية التحتية وتنشيط القطاعات اإلمليار دوالر لتدعيم ال 55ستثماري قدره على بعث برنامج إ

عتبر هذا البرنامج تلة األجور ولقد أستقرار كالثاني فيقوم على التحكم في اإلنفاق الجاري للحفاظ على إ

ه والذي أدى إلى نمو حجم االستثمار العمومي غير مسبوق في تاريخ الجزائر بحكم المبالغ المخصصة ل

%23بنسب جد مرتفعة بلغت في متوسطها حوالي 
)1(,  

  )2009-2005(أهداف برنامج دعم النمو االقتصادي: أوال

نفقات ( نفاق االستثماري الحكومي تيجية التنموية التي تتبنى اإلبرنامج دعم النمو لم يخرج عن االسترا

دافعا للرفع من معدالت النمو واستدامتها عند حدود معينة، وقد سطر البرنامج ، كأداة تشكل )التجهيز

  :)2(أهداف واضحة هي

 .العمل على رفع معدالت النمو إلى حدود تفوق ما تم تحقيقه خالل الفترة السابقة - 

تباع أنجع السبل للقضاء على آفة الفقر وذلك من خالل تخفيض معدالت البطالة ى إالعمل عل - 

 .ستوى معيشة األفرادوتحسين م

 .العمل على تحقيق التوازن الجهوي بين مختلف أقاليم الوطن خاصة الريفية منها والمتضررة - 

العمل على خلق تواصل بين المسطرة حاليا وبين ماتم تسطيره سابقا لجعلها جزاءا من استراتيجية  - 

 .واضحة ومتكاملة، مما يسهل ضمان تحقيقها

الشراكة والخوصصة، والحرص الشديد على تعزيز القدرات الوطنية نتهاج سياسة على أساس إ - 

 .ومناصب الشغل

  

  

 

                                                
بين جدلية دعم النمو االقتصادي ومخاطر تفشي الضغوط التضخمية حالة الجزائر  سياسات االستثمار العموميبن دعاس زهير، كتاف شافية، : )1(

-2001(االقتصادي خالل الفترة  المؤتمر الدولي حول تقييم آثار االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو ، 2001-2014

  .17: ، جامعة سطيف، الجزائر، ص2013 مارس، 11/12، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، أيام )2014

االستثمارات المؤتمر الدولي حول تقييم آثار ، 2001سياسةالتشغيل وفعالية برامج االصالحات االقتصادية بالجزائر منذ مسعودي زكرياء، :  )2( 

، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، أيام )2014- 2001(العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .10: ، جامعة سطيف، الجزائر، ص2013 مارس، 11/12
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  خصائص البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي : ثانيا

بأنه شهد عدة عمليات توسعية سمحت بها  2005افريل  8تتمثل خاصة هذا البرنامج منذ انطالقه في 

  : )1(ليات التاليةااليرادات الجيدة للخزينة، وقد تضمنت العم

  مليار دج  377برنامج تكميلي خاص بواليات الجنوب بمبلغ  - 1

  .مليار دج 693برنامج تكميلي خاص لفائدة واليات الهضاب العليا بمبلغ  - 2

  مليار دج 800سكن موجه المتصاص السكن الهش بمبلغ  270000برنامج تكميلي من  - 3

ة التي أعلن عنها بمناسبة زيارات العمل التي قام رئيس مليار من البرامج التكميلية المحلي 200- 4

  .والية 16الجمهورية عبر 

  )2009-2005( لدعم النمو والمخصصات المضافة له البرنامج التكميلي )13- 3(جدول

  مليار دج: الوحدة                                                                            

مخطط   

االنعاش 

  االقتصادي

البرنامج 

التكميلي 

  لدعم النمو

برنامج 

  الجنوب

برنامج 

الهضاب 

  العليا

تحويالت 

حسابات 

  الخزينة

المجموع 

  العام

2004  1071          1071  

2005    1273      227  1500  

2006    3341  250  277  304  4172  

2007    260  182  391  244  1077  

2008    260      205  465  

2009    260      160  420  

  8705  1140  668  432      المجموع

  .13:مسعودي زكريا، مرجع سابق، ص: المصدر 

  

                                                
المؤتمر الدولي حول تقييم آثار ، إلى تقييم البرامج االستثمارية مقارنة نقديةمن تقييم مخططات التنمية : الجزائريبوعشة مبارك، االقتصاد :  )1(

، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم )2014-2001(االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .14: ئر، ص، جامعة سطيف، الجزا2013 مارس، 11/12التسيير، أيام 
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  )2014-2010(برنامج توطيد النمو : الفرع الثالث

غالفا ماليا لم يسبق لبرنامج تنموي حيث أن  2014-2010خصصت الجزائر خالل الخمس سنوات 

قتصادية لدعم إنجاز مشاريع إجتماعية وإالئمة لهذا االلتزام المتميز من أجل تسريع الظروف الحالية م

مليار دوالر والذي من شأنه كذلك تعزيز الجهود التي شرع فيها منذ عشر  286النمو والمقدر بحوالي 

ستثمارات العمومية مة اإلجتماعية للجزائر وتعكس قيعم هندسة التنمية االقتصادية واإلسنوات في د

رادة السلطات العمومية في المحافظة على إ) مليار دج 21214) ( 2014- 2010( للبرنامج الخماسي 

والنقل بالسكك الخاصة التي تشمل جميع القطاعات النشاط سيما بالنسبة لمنشآت الطرق  الديناميكيةهذه 

دخال الكهرباء الريفية أو التزويد بالمياه الصالحة للشرب حتى في المناطق الريفية الحديدية والصحة وإ

  .)1(األكثر عزلة وبعدا

  ويعتبر هذا البرنامج من أكثر البرامج ذو المبلغ األكبر من البرامج السابقة وهذا ما يوضحه الشكل الموالي 

  برامج اإلستثمار العمومي() شكل 

  

محاولة تقييم برامج االنعاش االقتصادي في الجزائر في ضوء المقاربة الكنزية خالل الفترة طالبي صالح الدين، : المصدر

المؤتمر الدولي حول تقييم آثار االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو  ،)2000-2010( 

، 2013 مارس، 11/12، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، أيام )2014- 2001(االقتصادي خالل الفترة 

  4: ص جامعة سطيف، الجزائر

  

                                                
  .9: عماري عمار ومحمدي وليد، مرجع سابق، ص: )1(
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  النمو  أهداف برنامج توطيد:أوال

حداث حركية تنموية متوازنة بين مختلف مناطق البالد تضمن هذا المخطط يسعى هذا البرنامج من أجل إ

  : ثاللث محاور رئيسية

 .تهيئة االقليم وتنمية البنية األساسية - 

 .دعم التنمية البشرية وجعلها في خدمة التنمية االقتصادية - 

 .تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني - 

  :)1(هذه المحاور التي وضعت من أجل الوصول لتحقيق مجموعة من األهداف كما يلي

 .تحسين مستوى التنمية البشرية عن طريق تحسين معدالت التمدرس والرعاية الصحية - 

 .مواصلة تطوير المنشآت القاعدية األساسية وتحسين الخدمات العمومية - 

 قتصادي خارج قطاع المحروقاتعن طريق توسيع وتنويع النسيج اإل دعم تنمية االقتصاد الوطني - 

كبر عدد من مناصب الشغل الدائمة من معدالت البطالة عن طريق خلق أ السعي للتخفيض - 

 .والمؤقتة

ة خالل ب شغل جديدصماليين من 3ستحداث وصول إلأما فيما يتعلق بمكافحة البطالة فقد حدد هدف ال

  .داراتإلستثمار في مختلف القطاعات اإلقتصادية ومن قبل اإلالخماسي الحالي بواسطة ا

  خصائص برنامج دعم النمو : ثانيا

ن المبلغ المالي الكبير المخصص لهذا البرنامج ينبثق بعد سنة كاملة من التحضير الدقيق عن أهمية إ

ي وتعزيز مكافحة نفاق الحكوملة من الترتيبات من أجل عقلنة اإلحاجيات البلد للتنمية حيث تم وضع جم

  :)2(أعمال المساس باألمالك العمومية من خالل

يتوفر على الوعاء  ال يمكن تنفيذ أي مشروع يعتمد مالم تنتهي الدراسات االقتصادية ومالم - 

  .العقاري إلنجازه

مليار دينار يجب أن تخضع لموافقة صندوق  20عندما يتعلق األمر بدراسات يفوق مبلغها  - 

 .وزارة الماليةالتجهيزات التابع ل

                                                
المؤتمر الدولي حول تقييم آثار االستثمارات العامة وانعكاساتها على  ، فعالية سياسة التشغيل في الجزائربن فرحات ساعد وعباس وداد، : )1(

، 2013 مارس، 11/12لوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، أيام ، كلية ع)2014-2001(التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .6: جامعة سطيف، الجزائر، ص

 .17: بوعشة مبارك، مرجع سابق، ص: )2(
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عادة تقييم برخصة برنامج قد تتبين ضرورية يجب أن تكون مسبوقة بشطب مشاريع كل عملية إ - 

 .بمبلغ معادل من مدونة القطاع المعني

 .جراءات في مجال النفقات العموميةم اإلحتراتسريع إجراءات الصفقات وكذا ا - 

 .دوات الدراسة واالنجازتدعيم أ - 

الوطنية وتستبعد كل استدامة خارجية وبالتالي لن يترتب عن هذا التمويل عن طريق الموارد  - 

 .البرنامج أي أثر على ميزان مدفوعات البلد وال على استقالليتها المالية ازاء الخارج في المستقبل

قامة صندوق لضبط االيرادات حيث ساهم في تمويل برنامج مواصلة دعم النمو مع احتفاظه إ - 

 .ماليير دوالر 10بإدخار استراتيجي يعادل 

  مضمون مخطط الخماسي للتنمية : ثالثا

  )1(محاور أساسية تمثلت في 6تم تقسيم هذا البرنامج إلى 

 10122المحور المتعلق بالتنمية البشرية وقد خصص له النصيب األكبر من قيمة البرنامج ويقدر ب  - 1

روف التعليم بمختلف أطواره وذلك بهدف تحسين ظ) أي مايعادل نصف القيمة االجمالية( مليار دج 

  .والتكفل الطبي

مليار دج، يوجه أزيد من  6448المحور المتعلق بالمنشآت األساسية ويتضمن ميزانية شاملة تقدر ب  - 2

  .مليار دج منها لألشغال العمومية 3100

لقطاع  379حوالي ( مليار دج  1666المحور المتعلق بتحسين الخدمة العمومية وقد خصص له مبلغ  - 3

  ).العدالة

  . مليار دج 1566المحور المتعلق بالتنمية االقتصادية وقد استحوذ على ميزانية قدرت ب  - 4

مليار دج موجه لدعم حاملي شهادات التعليم  360المحور المتعلق بمكافحة البطالة وقدرت قيمته  - 5

  .العالي والتكوين المهني

مليار دج بهدف  26الجديدة لالتصال وقد خصص له مبلغ  المحور المتعلق بالبحث العلمي وتكنولوجيا - 6

  .تطوير البحث العلمي

                                                
 ، 2014-2001مدى مالئمة نظام الصفقات العمومية في الجزائر لتجسيد برامج االستثمارت العامة للفترة حطاطاش عبد الحكيم، زيتوني هند، : )1(

، كلية علوم )2014-2001(المؤتمر الدولي حول تقييم آثار االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

  .9: ، جامعة سطيف، الجزائر، ص2013 مارس، 11/12االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، أيام 
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  من الشراكة إلى سياسة الجوار األوروبي: المطلب الثاني 

وتشكل هذه االتفاقية  2005دخلت اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي والجزائر حيز التنفيذ في سبتمبر 

الطرفين وتحدد أهداف محددة من خالل الشراكة واالتحاد من أجل المتوسط األساس القانوني للعالقات بين 

الذي أطلق سياسة الجوار لتعزيز التعاون ومواصلة استغالل االمكانيات المتاحة وإلى تطوير حدود االتحاد 

مع بقية دول العالم دون أن تقدم لهم العضوية لتجسيد منطقة من " دائرة من األصدقاء" األوروبي 

تقرار واألمن واإلزدهار المشترك مع مستوى عال من التعاون اإلقتصادي والسياسي واألمن في االس

  .)1(جميع أنحاء أوروبا لمنع ظهور تقسيم بين اإلتحاد األوروبي وجيرانه المباشرين

  )2010_2007( البرنامج اإلستداللي الوطني : الفرع األول

ي في مجال التعاون المالي مع الجزائر في إطار الشراكة تحددت أولويات اإلتحاد األوروب 2007منذ عام 

والجوار األوروبي تم تأسيس اإلطار اإلستراتيجي للتعاون بين اإلتحاد األوروبي والجزائر في فترة تغطي 

مليون دوالر لتمويل هذه الفترة وقد تمحور هدف استراتيجية  184,1وقد تم رصد مبلغ ) 2010_2007( 

  : )2(التعاون في

  .االصالحات السياسية في مجاالت الديموقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون والحكم الراشد_ 

اإلصالحات في نظام العدالة وإدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل األموال _ 

  .واإلرهاب

طوير شركات المنافسة اإلستثمار وت( التنويع اإلقتصادي وتطوير الظروف المؤدية إلى القطاع الخاص _ 

  .ورفع النمو وتخفيض البطالة) الشركات الصغيرة والمتوسطة(

  .تطوير التعليم والتدريب والتعليم العالي وتشجيع البحث العلمي_ 

 .جتماعية مع الحفاظ على ميزانية متوازنةتعزيز البرامج اإل_ 

  .تسهيل التجارة في السلع والخدمات_ 

                                                
)1( :Amma lisa, Agnés Bonnet, Guide des instruments fianciers de L’ aid extérieure de l’union Europenne , 

2007_2013), BruXcelles, p : 16                                                                                                                                      ( 
)2( :European Neighbourhood and Partnership instrument Algeria, Strategh paper ( 2007_2013) & National Indicative 

Programme ( 2007_2010) , p : 18.                                                                                                                                                 
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وقد تم رصد  2020دارة النفايات والتلوث الصناعي في أفق صرف الصحي وإباإلضافة إلى إدارة مياه ال

وفق الجدول الموالي وأهم المشاريع المقابلة ) 2010 -2007( طار البرنامج االستداللي مبالغ مالية في إ

  .لهذه المبالغ

 )2010-2007(مخصصات البرنامج االستداللي ) 14- 3(جدول

  مليون أورو: الوحدة                                                                                                        

2007    

المراكز التقنية ودعم الجودة واالستخدام األمثل : تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .لتكنولوجيا المعلومات واإلتصال

40  

ظروف االحتجاز ومنع ( الدولية إلدارة السجن تحديث نظام السجن وتطبيق المعايير : العدالة

إعادة المخالفات عن طريق مساعدة السجناء على اإلندماج من جديد في الحياة اإلقتصادية 

  .واإلجتماعية

17  

2008    

الزراعة، التنمية الريفية والسياحة وبعض ( دعم التنويع االقتصادي: تنويع االقتصاد

  )الصناعات

25  

  30  تنظيم وإصالح الخدمات الصحية والمستشفياتدعم إعادة : الصحة

2009    

تحسين المعلومات والوساطة ورصد توجيه وظائف في سوق العمل من خالل تحديث : العمالة

  .نظام اإلحصاءات والتوقعات

24  

  30  معالجة مشكلة تزويد الكثير من الخرجين غير مالئمة لمتطلبات سوق العمل: التعليم العالي

2010    

  30  تعزيز الصرف الصحي للحكومة وبرنامج معالجة المياه المستعملة: المياه

Source : European Neighbourhood and Partnership instrument Algeria, Strategh paper   

( 2007_2013) & National Indicative Programme ( 2007_2010), p :25               

  )2013_2011( االستداللي الوطني البرنامج : الفرع الثاني

وقد تم التركيز بشكل خاض في هذا البرنامج على النمو االقتصادي وفرص العمل والتنمية المستدامة 

والثقافة عن طريق تدعيم االتحاد األوروبي للحكومة الجزائرية في وضع وتنفيذ سياستها في هذه 

  .القطاعات المحددة
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مليون أورو وستمول ستة برامج  172) 2013_2011(ثالث سنوات وقد بلغت الميزانية االرشادية ل

وقد تم تخصيص هذا المبلغ  )1()2010_2007( مقارنة مع المخصصات في برنامج  %4.2بزيادة قدرها 

  .على النحو التالي المبين في الجدول

 )2013_2011( مخصصات البرنامج االستداللي ) 15- 3(جدول 

  مليون أورو: الوحدة                                                                                

  االلتزام  البرنامج

  34  الدعم لحماية البيئة_ 1

  20  حماية وتعزيز التراث الثقافي_ 2

  20  دعم التنمية االجتماعية والثقافية_ 3

  %43=76-72  )3-1(والثقافة مجموع أولوية التنمية المستدامة 

    38  دعم اصالح قطاع النقل _ 4

  P3III(  30(المرافق لبرنامج اتفاقية الشراكة _ 5

  30  دعم اصالح مصايد األسماك وتربية األحياء المائية_6

 %57=100-96  )6-4( مجموع أولوية النمو االقتصادي والعمالة

 %100  مجموع البرنامج

  Source : Instrument Europeén de voisinage et de partenariat, Algerie, Programme Indicatif 
National ( 2011_2013), p : 9.                                                                                                             

                                                                                         

  وتحدياتها المستقبليةالجزائر في ظل أزمة المالية األوروبية  ةفرص: المطلب الثالث

من خالل  التحدي الذي سوف تواجهه اوكذفي ظل أزمة الديون السيادية األوروبية  رتظهر فرصة الجزائ 

  .اتجاهين مختلفين

  فرصة استغالل األزمة المالية األوروبية : ولالفرع األ

نطلق من فرضية محدودية تأثير األزمة المالية األوروبية على االقتصاد اإلقتصاد الجزائري تفرصة 

الجزائري في المدى القريب أي في ظرف ثالث سنوات القادمة وذلك انطالقا من عدة اعتبارات 

بية لإلقتصاد الكلي الجزائري التي تشير إلى أريحية مالية متضافرة، تتمثل أساسا في المؤشرات اإليجا

، 2012مليار دوالر سنة  194على المدى القريب بفضل احيتاطيات الصرف التي وصلت لي أكثر من 

                                                
)1( :Instrument Europeén de voisinage et de partenariat, Algerie, Programme Indicatif National ( 2011_2013), p : 8.  
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والتسديد المسبق للديون الخارجية، وضخامة المشاريع المسطرة دون اللجوء إلى التمويل الخارجي فهي 

األزمة المالية األوروبية بحيث تسمح مداخيل النفط واحتياطات الصرف مع تشكل عامل قوة للتكيف مع 

تراجع المديونية بتقليص االعتماد على التمويل الخارجي، هذه المؤشرات االيجابية على مستوى اإلقتصاد 

ث الكلي أعطت للمفاوض الجزائري نقاط القوة للمطالبة بإعادة النظر في الشراكة الجزائرية األوروبية حي

استغلت الجزائر وضع األزمة المالية في أوروبا للمطالبة بإعادة تصحيح حالة الالتوازن في الشراكة التي 

تعكسها مؤشرات التبعية التجارية للجزائر للسوق األوروبية، أي أن الشراكة بالنسبة للجزائر كانت نتائجها 

 2010اع لوكسمبورغ في بداية جوان سلبية بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية في اجتم

في اإلجتماع الخامس لمجلس الشراكة بين الجزائر واإلتحاد األوروبي يفرض على الطرف األوروبي 

مطالبه وذلك بإعادة النظر في بعض بنود اإلتفاقية التي ترها الجزائر تعمق من تبعيتها التجارية ألوروبا 

كيك الجمركي والفروع المعنية بالتفكيك الجمركي مع وذلك عن طريق إعادة النظر في رزنامة التف

المطالبة وبإلحاح بحركة استثمارات مباشرة خارج المحروقات، وهذا المطلب يظل قائما مادامت أسعار 

  .)1(المحروقات ال تزال مرتفعة في األسواق العالمية

  تحدي األزمة المالية األوروبية : الفرع الثاني

ي تفرضها األزمة المالية األوروبية على اإلستقرار المالي واإلقتصادي الجزائري إن التحديات السلبية الت

بسبب ارتباط صادرات الطاقة الجزائرية بالسوق األوروبية، وبالتالي هناك مجموعة من التحديات التي قد 

ر األورو تفرض في حال استمرار األزمة المالية في أوروبا أهمها أن الجزائر كما تستفيد من تراجع أسعا

في السوق المالية العالمية فإنها قد تخسر في فوائد احتياطاتها من الصرف بالعملة األوروبية حيث أن 

من الدوالر باإلضافة إلى التأثر المباشر الذي يمكن أن  %46من األورو و  %42اإلحتياطي يتشكل ب 

وبية فيكمن في عائدات الغاز يبرز على اإلقتصاد الجزائري في حالة استمرار األزمة المالية األور

الطبيعي وذلك إلرتباط المشاريع الطاقوية الجزائرية بالسوق األوروبية من جهة والتنافس الحاد في 

  .المستقبل القريب مع روسيا وقطر على السوق األوروبية

حديات تبقى وبالتالي النتيجة األساسية هي أن الفرص التي تقدمها األزمة المالية األوروبية للجزائر والت

  )2(رهينة عائدات المحروقات الجزائرية إما سلبا أو ايجابا مادام اإلقتصاد الجزائري إقتصاد ريعي

   

  

                                                
نشر للمغرب ، مجلة المغرب الموحد، دار ال)الفرص و التحديات( انعكاسات األزمة المالية األوروبية على اإلقتصاد الجزائريمصطفى صايج،  )1(

 . 15: ، تونس، ص2008سبتمبر  1العربي، العدد الثامن، 

  .16: نفس المرجع، ص: )2(
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   خالصة الفصل الثالث

قليمية حملت الكثير من اآلثار على اقتصاديات المنطقة وألقت منطقة اليورو تعتبر أزمة مالية إ إن أزمة

تشابك العالقات اإلقتصادية والجزائر بإعتبارها من الدول الموقعة بآثارها على الكثير من البلدان بحكم 

على اتفاقية الشراكة األوروبية حيث سعت إلى تطبيق بنود اإلتفاقية واإلستفادة من جميع البرامج المالية 

  .المسطرة ولو بنسب ضيئلة وفق ما تبين من نسب التسديد الفعلية

المالية األوروبية على المدى المتوسط بسبب تراجع الطلب على كما سوف تتأثر الجزائر من جراء األزمة 

الطاقة بسب الركود الذي سوف تدخل فيه دول االتحاد األوروبي هذا ما سيدفع بأسعار النفط بإنخفاض في 

األسواق العالمية وبالتالي ستكون له أثر مباشر على صادراتنا من الغاز بحكم أن الجزائر ممون رئيسي 

اقة لدول االتحاد األوروبي وبالتالي تأثر مداخيل الجزائر وأثر ذلك مباشرة على الميزانية للموارد الط

العامة التي أضهرت نتيجة سلبية بالعجز، باإلضافة إلى إنخفاض أسعار المحروقات سيؤدي إلى إنتقال 

   روقاترؤوس األموال العالمية المستثمرة للبحث عن مجاالت استثمارات أكثر أمنا من قطاع المح

 



  

  

        

  العامة خاتمةال
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 I -الخالصة العامة للبحث   

الشراكة األورومتوسطية واقع فرضته المتغيرات الدولية خصوصا على الدول النامية لتفادي البقاء لوحدها 

في بيئة يشوبها الكثير من المخاطر، وبالتالي ال مكانة لالقتصاديات الصغيرة خصوصا في ظل موجات 

  .الكثير من األزماتواإلنفتاح اإلقتصادي الذي ولد التحرر المالي والتجاري من جميع القيود 

وتعتبر أزمة الديون السيادية التي أدت إلى زعزعة استقرار اإلتحاد األوروبي كقوة اقتصادية في العالم 

فهو مايزال يعاني من آثار انتقال األزمة داخل اقتصاديات دوله وهذا ما بينته المؤشرات اإلقتصادية الكلية 

روبي، والتي نتجت عنها سلسلة من اإلنهيارات المالية، وانتقال هذه اآلثار إلى الدول التي لإلتحاد األو

دخلت معه في اتفاقية شراكة بحكم العالقات الثنائية في اطار الشراكة األورومتوسطية والذي ظهر 

    .  بصورة واضحة في الجانب التجاري

II  _نتائج إختبار الفرضيات  

  :خالل هذه الدراسة إلى النتائج التاليةلقد تم التوصل من 

هددت أزمة اليونان بإنهيار اإلتحاد النقدي األوروبي من خالل انتقالها في بداية إلى دول ذات _ 1

اإلقتصاديات المتشابهة مثل البرتغال واسبانيا وارلندا ثم انتقالها إلى بقية دول اإلتحاد عن طريق األسواق 

ل واإلستجابة المباشرة من خالل أداء مختلف المؤشرات اإلقتصادية الكلية السلع والخدمات وأسواق الما

وضع خطط مالية تقشفية إلحتواء األزمة ووقف  عن طريقلكن العمل المشترك لدول اإلتحاد  بالسالب،

اإلضطربات المالية من خالل تدعيم السيولة واإلئتمان واتباع طرق ووسائل مالية جديدة في الدول األكثر 

را للحفاظ على ديمومة التكتل اإلقليمي، وبالتالي فإن الديون السيادية األوروبية هي ديون آمنة وفي تضر

وهذا ما حالة تعرض احدى دول اإلتحاد إلى أزمة سيولة تكون مخاطرها كبيرة على األسواق الكبيرة، 

  . يثبت صحة الفرضية األولى

د األوروبي سيؤدي لإلستفادة من الجوانب المالية دخول الدول المتوسطية في شراكة مع دول اإلتحا_ 2

فقد ثبت عدم واإلقتصادية كاملة وبدون شروط مسبقة بهدف توسيع التعاون والحد من تفاقم المشكالت 

، فمختلف البرامج المالية المسطرة من قبل اإلتحاد األوروبي لم تستفد منها الدول صحة الفرضية الثانية

جدا وذلك بحجة أن هذه الدول لم تطبق اإلصالحات الكافية من أجل الحصول  المتوسطية إال بنسب ضئيلة

على هذه المبالغ  كاملة، باإلضافة إلى أن سياسة الدول المتوسطية غير واضحة بطريقة التي تجعلها تخدم 

ير مدروسة وغير معروفة النتائج ودخولها إلى هذه يجة مشكالتها اإلقتصادية والخطط غمصالحها نت

اكة غير متكافئة من خالل المنافسة القوية وصناعة قوية والتمويل بمختلف الطرق، ومفاوضات مع الشر
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 أذ وقف ضعيف جداماتحاد أوروبي مجتمعا مع كل دولة على حدى هذا ما يجعل الدول المتوسطية ب

  . الكثير مقابل هذه الشراكة خسرت

ي كما انتقلت إلى الدول الشريكة معه وهذا ما تأثرت المتغيرات اإلقتصادية الكلية لإلتحاد األوروب - 3

أثبتته دراسة بعض الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة والذي ظهر بصورة واضحة في الجانب التجاري 

  .ما يثبت صحة الفرضية الثالثةوهو 

ية من نتيجة محدودية تأثير األزمة المالية األوروبية على اإلقتصاد الجزائري وذلك لألريحية المال - 4

خالل تراجع المديونية واإلحتياطات الصرف المعتبرة التي تملكها الجزائر أعطت للمفاوض الجزائري 

والفروع المعنية بالتفكيك  نقاط قوة للمطالبة لتعديل بنود اتفاقية الشراكة ورزنامة التفكيك الجمركي

 مع المطالبة .2020وهذا ما أكده الواقع حيث تم تأجيل تفكيك التام للتعريفة الجمركية إلى غاية  الجمركي،

  ية الرابعةضوهو ما يثبت صحة الفربحركة استثمارات خارج المحروقات،  وبإلحاح

III  _نتائج الدراسة  

متمثل في يعية الأصبح التوتر والإلستقرار السمة السائدة حتى أنه بدى يظهر الحالة الطب )1

الالت وهذا ما بينه تاريخ جل البدأ في دورة اقتصادية جديدة وتصحيح اإلختاألزمة وذلك من أ

الوقائع اإلقتصادية من جميع األزمات التي ضربت بإقتصاديات الدول وبالتالي ال القوانين وال 

 .اإلتفاقيات تحد من نشوء األزمات وأزمة الديون السيادية خير دليل على ذلك

عن طريق مبدأ تحرير المعامالت التجارية وحركة رؤوس األموال واإلستثمارات غير  )2

مشروطة فعبر هذه المبادئ التي هي عبارة عن قنوات لنقل األزمة من دولة واحدة إلى بقية 

دول اإلتحاد األوروبي وهذا ما أثبتته معظم المؤشرات اإلقتصادية الكلية التي اتخذت استجابة 

 .سريعة سالبة

انتقال أزمة الديون السيادية داخل دول اإلتحاد األوروبي بصورة سريعة استوجب عليه جهود  )3

من  للتعاون وعمل مشترك وقوى وواسع على مستوى سياسات دول من خالل عقد العديد

اإلجتماعات للحد من انتشار األزمة داخل اقتصادها من خالل الخطط التقشفية والمساعدات 

ونان من دول اإلتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي، وانشاء صندوق المالية المقدمة للي

المالي األوروبي ومعاهدة االنضباط المالي، باإلضافة إلى القوانين وعقوبات لإلستقرار 

 .وتشديد للرقابة

الشراكة األورومتوسطية واقع فرضته الظروف اإلقتصادية نتيجة رغبة اإلتحاد األوروبي في  )4

لهيمنة وكسب أسواق جديدة، وقد سعت له معظم الدول المتوسطية لتوقيع توسيع نفوذه وا

اتفاقية الشراكة سعيا منها للحصول على قروض ميسرة وتمويل في اطار برامج وخطط عمل 



 الخاتمة العامة
 

230 

 

مشتركة، وتوسيع الشراكة إلى مشاريع أخرى من خالل سياسة الجوار األوروبي مع كل 

 .دولة متوسطية على حدى

أكثر وهذا ما أثبتته دراسة بعض  سطية تعتبر قناة ناقلة وتوسع األزمةالشراكة األورومتو )5

الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة والذي ظهر من خالل مؤشرات أداء اإلقتصادي لها ولكن 

مقارنة  2013سنة  %4,5بلغت  نمو بالرغم من ذلك استطاعت المغرب أن تسجل أعلى نسبة

والجزائر  %4، وتونس %3,3واألردن   %2,4بها  بكل من مصر التي بلغت نسبة النمو

، ويبقى هذا النمو اإلقتصادي لهذه الدول مرهون بعائد الريعي المتمثل 2013لسنة  %3,3ب

في عائدات المحروقات وعائدات السياحة إما بالسلب أو اإليجاب بحسب حالة اإلقتصاد 

 . الدولي

تحدي عائدات المحروقات بما أن اإلقتصاد الجزائري إقتصاد  أثر أزمة منطقة اليورو رهين )6

فإنه في حال استمرار األزمة في أوروبا فإن الجزائر كما تستفيد من  %97ريعي بنسبة 

تراجع أسعار األورو في السوق العالمية فإنها قد تخسر من فوائد احتياطاتها من الصرف 

وبالتالي النتيجة األساسية هي أن الفرص التي تقدمها األزمة المالية  بالعملة األوروبية،

        .األوروبية للجزائر والتحديات تبقى رهينة عائدات المحروقات إما سلبا أو إيجابا

IV _ توصيات البحث     

  : على ضوء النتائج التي توصلنا إليها يمكن ادراج مجموعة من التوصيات كما يلي

 .ضرورة انشاء هيئة رقابية مستقلية وذلك بهدف الحد أو التقليل من األزمات )1

على الدول المتوسطية اعطاء أهمية للتكتالت القطرية فيما بينها وذلك بهدف اعطاء ميزة نسبية  )2

 .أكثر المنافعوتنافسية لمواجهة التكتالت اإلقتصادية الكبرى، وذلك للحصول على 

 .ة اإلستفادة من دروس األزمات المالية لتفادها في المستقبليتعين على الدول المتوسطي )3

حتى تبقى الدول المتوسطية وخصوصا العربية منها ينبغي عليها أن تنتهج استراتيجية تكاملية  )4

 .حتى يمكن لها أن تتفتوض من موقع قوة على مصالحها اإلقتصادية

يد المغاربية وذلك بحكم التقارب يتعين على الجزائر تفعيل التكتالت العربية وعلى وجه التحد )5

الجغرافي وتنوع الموارد الطبيعية بهدف تسريع وتيرة النمو اإلقتصادي وتحقيق إندماج إيجابي في 

 .اإلقتصاد العالمي، ومواجهة األخطار الخارجية

يتعين على الجزائر أن تستفيد من الطفرة البيترولية واإلستثمار في مجاالت أخرى خارج  )6

مناخ األعمال بما يؤدي  ة خاصة، وإعادة تأهيلحلك بتشجيع قطاع الزراعة والسياالمحروقات وذ

  .على األقل إلى القضاء أو التخفيف من عوائق اإلستثمار
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 V  _أفاق البحث   

في اطار الحديث عن أزمة مالية األوروبية تثار العديد من المواضيع التي تحتاج إلى مزيد البحث  

  :دراسة العناوين التاليةوالتوسع ولهذا نقترح 

 .دراسة حالة اليورو و الدوالر –انعكاسات أزمة منطقة اليورو على أسعار صرف العمالت  )1

 .دراسة حالة الصين –تداعيات أزمة منطقة اليورو على االقتصاديات الناشئة  )2

  .التوفيق في اتمام  انجازهذا البحث وفي األخير ال يسعنا إال أن نسأل اهللا العظيم
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