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   :عامـــة مقدمـــة
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 :تمهيد
أصــبح تاــرار وتعــدد اأزمــات ااماايــة ظــاهرة مثيــرة القلــق وااهتمــام ، وترجــع أســباب ذاــك إاــى أن 

، اجتماعي وااسياسي الـدول اامعنيـةآثارها ااسلبية اانت حادة وخطيرة وهددت ااستقرار اإقتصادي و ا
انتيجة اانفتاح ااقتصادي واامااي ااذي  إضافة إاى انتشار عدوى اأزمات اامااية اتشمل دوا أخرى ،

 .تشهد تلك اادول
اان ما ياحظ عن هذ اأزمات في ااعقود ااثاث اأخيرة هو تقاربها وقصر اامدة اازمنية بينهـا ، 
حيث مايااد ااقتصاد ااعاامي أن يتعافى  من أزمة حتى تظهر أخرى ايدخل مرحلة اناماش من جديد ، 

وآخرها أزمة ااديون ااسيادية ااتي ظهرت بوادرها في اايونـان فـي  .ات انعااسات ابيرةوقد اان اهذ اأزم
 .، وااتي ا تزال أوروبا تحاول ااتعافي منها احد اآن  0222نهاية 

زمــة منــذرة بتقــويض تجربــة فريــدة اــان مــن اامؤمــل أن تتــوج نجاحــا علــى مــدى هــذ اأوانفجــرت 
وتجاريـــة واـــان مـــن اامتوقـــع أن تنتهـــي بـــأرقى أشـــاال ااتاامـــل عشـــرات ااســـنين بـــدأت بوحـــدة اقتصـــادية 

ااقتصادي ، وقد خلفت هذ اازمة راود في ااتحاد اأوروبي ، ممـا دفـع اامجموعـة ااـى ااتفـاق علـى 
 .خطة إنقاذ اايونان من اإفاس ، ااذي اان من اامتوقع ان يؤدي إاى انهيار ااتحاد اأوروبي 

ليجــي ااماــون مــن ســت دول تربطهــا حــدود مشــتراة ، امــا ان اهــا نفــس ويعــد مجلــس ااتعــاون ااخ
انها اقتصاديات نفطية ، وهذا مما جعلها تواجه تحديات متماثلة في مسارها  وأبرزهاااخصائص ااهيالية 

وااذي يعد  اأوروبيااتحاد مع اتحقيق ااتنمية ااقتصادية ، اما اهذ اادول عاقات اقتصادية  تربطها 
اـذاك فـان اي . ، خاصـة فـي مجـال ااتبـادات ااتجاريـة وااسـتثمارية ااشرااء ااقتصاديين اهـا  من ابرز

ومــن هنــا تتمحــور اشــاااية . علــى دول اامجلــس  ريثأتــســوف ياــون اــه منطقــة اايــورو تغييــر يحــدث فــي 
 :اابحث اااتااي 

I. الية الرئيسية  : اإش
 ؟  أزمة الديون السيادية ب اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجيثرت أتهل  

 :ااتااية ةيعر فاا تاياااشإا حر طنواإامام بجوانب اإشاااية اارئيسية 
  ؟ اأزمة ااديون ااسيادية أوروبيحدود انتشار ماهي 

 ااتعاون ااخليجي ؟ على ماذا ترتاز اقتصاديات دول مجلس 

  ااخليجية ؟ _ ايف أثرت أزمة ااديون ااسيادية على حجم ااتبادات ااتجارية ااوروبية 

  ؟ ااديون ااسيادية  بأزمةهل تأثرت ااستثمار ااخليجية اامتدفقة نحو ااتحاد ااوروبي 
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II.  فرضيات الدراسة : 
 : واإجابة على ااتساؤات اافرعية نطرح اافرضيات ااتااية

  اايونان ، اابرتغال ، ) مست ازمة ااديون ااسيادية بشال ابير اادول ااوروبية ااضعف اقتصاديا
  .في منأى عن اازمة...( فرنسا ، اامانيا ، ) وبقيت اادول ااقوى اقتصاديا ...( اسبانيا ، ايطاايا

  ااـــذي ترتاـــز عليـــه اقتصـــاديات دول مجلـــس ااتعـــاون  واأساســـييعتبـــر ااـــنفط هـــو اامـــورد اارئيســـي
 .ااخليجي 

  تراجع ااطلب ااوروبي على اانفط  ااخليجي بسب اأزمة ااتي مست دول ااتحاد ااوروبي فاـان
 .ااخليجية_اهذا اثر سلبي على حجم ااتبادات ااتجارية ااوروبية 

  تـداعيات اازمـة فقـد تراجـع حجمهـا وهـذا ام تسلم ااسـتثمارات ااخليجيـة فـي ااتحـاد ااوروبـي مـن
 .اتخوف ااخليجي من ااستثمار في اامنطقة وما قد ينجر عنها من مخاطر ائتمانية خاصة 

III.  أسباب اختيار الموضوع : 
انعااســات " ااــذي جــاء تحــت عنــوان مــن بــين أهــم اأســباب ااتــي دفعــت إاــى اختيــار موضــوع اابحــث و 

 " :يات دول مجلس ااتعاون ااخليجي على اقتصاد ةيبو ر و أاأزمة ااديون ااسيادية 
  اعتبار ااموضوع ضمن ااتخصص ااذي ندرس فيه. 

  ــــه ااســــاحة ــــل اقتصــــادي عرفت ــــديون ااســــيادية وباعتبارهــــا تمــــس أهــــم تات ــــة موضــــوع أزمــــة اا حداث
 .ااقتصادية اادواية

 أزمـة ااـديون ااسـيادية ااتـي مسـت اقتصـاديات ااعـاام عامـة و دول مجلـس  عـن محاواة تقديم امحـة
ااتعاون ااخليجي خاصة ودراسة حجم تاثر اقتصاديات هذ اادول ااتي تربطهـا عاقـات اقتصـادية 

 .مع دول منطقة اايورو

IV.  أهمية الدراسة : 
اقتصاد يلتف حواه ااعديد تأتي أهمية اادراسة في خطورة أزمة ااديون ااسيادية اأوروبية ااتي ضربت 

اما أن الموضوع عاقة مباشرة باقتصاديات دول مجلس ااتعاون ااخليجي ااتي تربطها . من دول ااعاام 
 ااقتصاديينعاقات تجارية واستثمارية مع دول منطقة اايورو ، وهذ ااخيرة تعتبر من ابرز ااشرااء 

 .ادول مجلس ااتعاون ااخليجي 
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V.  أهداف الدراسة: 
 : يمان تحديد أهداف اادراسة في اانقاط ااتااية 

  تحديد اأسباب ااحقيقية ااتي أدت إاى حدوث اأزمة اأوروبية ، ومستقبل منطقة اايورو في ظل
  .هذ اأزمة

  إبراز اأثر ااذي تراته أزمة ااـديون ااسـيادية امنطقـة اأورو علـى أداء اقتصـاديات مجلـس محاواة
 . ااتعاون ااخليجي

VI. المنهج المتبع:  
علـــى اامنـــاهج  اندمـــتعابـــاانظر الموضـــوع محـــل اادراســـة ومـــن اجـــل اإجابـــة علـــى اإشـــاااية اامطروحـــة 

 :ااتااية
ااــذي يعنــى بوصــف وتفســير اأحــداث وااظــواهر اامتمثلــة فــي ااجوانــب اانظريــة  :المــنهج الوصــفي  .0

 .اظاهرة اأزمات اامااية ااتي باستمرار ويستخدم باثرة في اامل أجزاء اابحث 

وهـو اامـنهج ااـذي يهـدف إاـى إعـادة بنـاء ااوقـائع ااماضـية بوضـعها فـي سـياق  :المنهج التـاريخي  .0
ئع وتفســيرها بهــدف فهــم ااواقــع علــى ضــوء خبــرات ااماضــي ، معــين مــن خــال إعــادة ترتيــب ااوقــا

 .ااديون ااسيادية   وأزمةويتجلى ذاك بترايز على ارونواوجيا اأزمات اامااية ااسابقة 

ااـــذي ســـنقوم مـــن خااـــه بتحليـــل ااتطـــورات ااحاصـــلة فـــي اقتصـــاديات مجلـــس  :المـــنهج التحليلـــي  .2
 .اأوروبية ويظهر هذا بوضوح في اافصل ااثااث ااتعاون ااخليجي في ظل أزمة ااديون ااسيادية 

VII.  حدود الدراسة:  
يهتم هذا اابحث بدراسة أزمة ااديون ااسيادية ، وااتطورات ااتي عرفتها باإضافة إاـى اأسـباب اامختلفـة 
اهذ اأزمة واهم آثارها ، اما تهـتم اادراسـة بتحديـد مـدى انعاـاس هـذا علـى بعـض مؤشـرات ااقتصـادية 

اــدول مجلــس ااتعــاون ااخليجــي وعلــى ااتجــارة ااخليجيــة ( اانــاتج اامحلــي ااجمــااي ، ااتضــخم  )اااليــة 
 . ااوروبية واذا ااستثمارات اأجنبية اامباشرة بين ااطرفين 

VIII.  الدراسات السابقة : 
 الـرهن أزمـة أثـر تحليلية النامية دراسة الدول على وأثرها العالمية المالية اأزمات: رفيقـة صباغ (1

أطروحـة داتـورا جامعـة أبـو  ،العربيـة  الخلـيج لـدول مجلـس التعـاون دول اقتصاديات على العقاري
مختلف اأزمات ااتي شهدها اانظام ااقتصادي ااعاامي  حول بار بلقايد تلمسان  و تناوات اادراسة

ــــرهن ااعقــــاري وأثرهــــا علــــى ااقتصــــاد ااعــــاامي بصــــفة عامــــة وعلــــى  وراــــزت علــــى دراســــة أزمــــة اا
وقد توصلت اادراسـة إاـى أن اازمـات ااماايـة أثـار . اقتصاديات دول مجلس ااتعاون ااخليج ااعربي 

إضـافة إاـى انتشـار هـذ اآثـار وعـدوى اأزمـات ااماايـة ، سلبية تهدد ااستقرار ااقتصـادي ااعـاامي 
ـــدول  ـــذي تشـــهد هـــذ اا ـــاح ااقتصـــادي واامـــااي اا ـــة ومتقدمـــة انتيجـــة اانفت اتشـــمل دوا أخـــرى نامي

 ااماايـة باأزمـة ااخليجـي ااقتصـاد تـأثير. وانـدماجها فـي تاـتات اقتصـاديات ومنظمـات عااميـة 
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امااية ااخليجيـة واـذا ااوضـع اائتمـاني اـدول اامجلـس وتحقيـق تأثر اامؤسسات ا  خال ااعاامية من
 ودول عامـة بصـفة ااناميـة ااـدول اقتصـاديات تـأثر حجـموان  . خسـائر ابـرى فـي اأسـواق ااماايـة

 اادول هذ اقتصاديات ارتباط بمدى يحدد خاصة بصفة باأزمة ااخليج ااعربية ادول ااتعاون مجلس

 مـع وااتشـابك ااتـداخل بحجـم مـرتبط باأزمـة ااتـأثر حجـم أنوتـم ااتوصـل ااـى  ، ااعاامي بااقتصاد

 اامـااي سـوقها فـي رو تطـ تشـهد ناميـة أو متقدمـة سـواء اانـت ااـدول مـا فبقـدر ، ااعـاامي ااقتصـاد

 .ااتأثر  اان حجم ما بقدر اادواي بااقتصاد ومرتبطة

اساتها اأوروبية السيادية الديون أزمة:  خااـد أحميمة (2  المغـرب دول موازين مـدفوعات على وانع

، مـذارة ماجسـتير غيـر منشـورة (  2111 – 2115 الفتـرة خـال الجزائـر حالـة دراسـة )العربـي 
حيث تناوات  اادراسة أزمة ااديون ااسيادية وتطوراتها .  0200/0202جامعة محمد خيضر بسارة 

مــن تــونس واامغــرب وااجزائــر نموذجــا  واــذا ونتائجهــا وأثــار هــذ اأزمــة علــى مــوازين مــدفوعات اــل 
وقـد توصـلت هـذ اادراسـة إاـى أن . انعااسات هذ اأزمة علـى ااوضـع اامـااي واانقـدي فـي ااجزائـر 

دول اامغــرب ااعربــي فــي مقدمــة ااــدول اامتضــررة مــن أزمــة ااــديون ااســيادية اأوروبيــة وذاــك علــى 
جـع إيـرادات قطـاع ااسـياحة ، وحراـة رؤوس جبهتين مختلفتين، وبـأاثر حـدة نجـدها تضـررت مـن ترا

 ميزان تراجع فقد الجزائر باانسبة أمااأموال وااستثمار اأجنبي اامباشر باانسبة المغرب وتونس  ، 

وقد تزامن ذاك مع حجم اانفقات ااضخمة ااتي خصصها ااجزائر  اأزمة بداية ابيرة بنسبة مدفوعات
المخططات ااخماسية مما زاد فاتورة ااغـذاء باإضـافة إاـى ااتراجـع ااـذي سـجلته ااصـادرات ااجزائريـة 
جراء هذ اأزمة متمثلة أساسـا فـي تراجـع ااطلـب ااعـاامي علـى ااـنفط ممـا أدى إاـى ، تراجـع أسـعار 

وقــد  0222ا ســوق ااـنفط منــذ سـنوات فــي بدايــة أزمـة ااــديون ااسـيادية ســنة إاـى مســتويات اـم يشــهده
انعاــس ذاــك علــى ااوضــعية ااماايــة واانقديــة فــي ااجزائــر اــون إيــرادات اامحروقــات تراجعــت بنســبة 

 .ابيرة مما يؤثر حتما على نمو احتياطي ااصرف اأجنبي في ااجزائر

طقة اليورو على العاقات ااقتصادية اأوروبية تأثير أزمة من: محمد يعقوبي ، عبد اه عناني  (3
ااملتقى اادواي ااثامن حول ادارة ااتحادات مداخلة مقدمة في ،  مع دول مجلس التعاون الخليجي

.  0202ماي  21-22سايادة يومي  0222اوت  02اانقدية في ظل اازمات اامااية بجامعة 
جذورها، أسبابها : أزمة منطقة اايوروحيث تضمنت اامداخلة ثاث محاور تمثلت في دراسة 

 تأثير اأزمة اامااية ااعاامية عليهااخيرا ااخصائص ااهيالية اقتصاديات ااخليج و ثم  ومظاهرها
أزمة وتم ااتوصل ااى ان . تأثير أزمة منطقة اايورو على اقتصاديات دول مجلس ااتعاون ااخليجي

امتدادا ارتفاع حجم ااديون ااخارجية بااعمات اأجنبية اعدد من اادول اأوروبية،  منطقة اايورو
وااتي ساهمت في تفاقمها تفاعل ااعديد من ااعوامل ااداخلية اامتعلقة باإطار ااتشريعي وااتنظيمي 

سا في امنطقة اايورو، تتميز اقتصاديات دول ااخليج بتراز ابير في إنتاج اامحروقات اامتمثلة أسا
اانفط وااغاز، وانعاس هذا على تجارتها ااخارجية مع ااعاام ااخارجي، مما أدى إاى ارتفاع درجة 
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اناشافها على اابيئة ااقتصادية اادواية، ونتيجة العاقات ااقتصادية اامهمة مع ااقتصاديات 
 .اأوروبية، فإن هذا يضعها ضمن دائرة اامتأثرين بأزمة منطقة اايورو

IX.  الدراسة صعوبات : 

 :ااصعوبات ااتي تلقيناها اثنا انجاز هذا اابحث يمان تلخيصها فيما يلي 
  نقص اامراجع فيما يخص ااموضوع. 

  اخــتاف ااحصــائيات بــين صــندوق اانقــد ااــدواي ، وصــندوق اانقــد ااعربــي ، واامانــة اامــة اــدول
 .مجلس ااتعاون ااخليجي 

X.  ل البحث  : هي
 : قسمنا بحثنا هذا إاى ثاث فصول اإامام بجوانب ااموضوع

  عموميات سنتطرق فيه إاى أزمة ااديون ااسيادية اأوروبية سنتناول في اافصل اأول ااذي بعنوان
 بعد ذاك إاى أنواعهاأزمات اامااية ااعاامية وذاك من خال ااتطرق إاى ماهية اأزمات و حول ا

اإطار اامفاهيمي ازمة ااديون ااسيادية ااى اضافة . أهم اأزمات اامااية ااتي شهدها ااعاام
من خال مفهومها وأسبابها ونتائجها واذا تطورات هذ اأزمة في دول اامنطقة  اأوروبية 

 .خطط اإنقاذ اأوروبية وااحلول اامقترحة الخروج من اأزمة باإضافة إاى 
  انطاقا من ااخليجي لق بدول مجلس ااتعاون اامام بال ما يتعاتم فيه أما باانسبة الفصل ااثاني

ابرز ااخصائص اذا ، مرور بمسيرة اامجلس في اطار ااتاامل ااقتصادي و  ااتأسيساانشأة ودوافع 
ااقتصادية اهذ اادول ، وصول ااى ابرز اانجازات اامحققة واذا ااتحديات ااتي يواجهها وايف 

 .ادول مجلس تخطي هذ ااتحديات 
  اون عإاى اثر أزمة ااديون ااسيادية على اقتصاديات دول مجلس ااتسنتطرق في اافصل ااثااث

من خال توقيع اتفاقية  دول ااتحاد اأوروبي، و يتضمن تطور عاقة دول اامجلس بااخليجي
أثار اأزمة على بعض اامؤشرات ااالية  ، وفي اأخير سنتطرق إاى 0222ااتعاون سنة 
ول مجلس ااتعاون ااخليجي و آثارها على ال من ااتجارة ااخارجية وااستثمار ااقتصاديات د

 .  اأجنبي اامباشر في اامنطقتين 
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 :تمهيد 

، ااعاامي اإقتصاد عرفها ااتي اأزمات أشد من تعتبر عنيفة أزمات اأخيرة ااقليلة ااسنوات في ااعاام شهد
وقد خلفت هذ اازمات ااعديد من ااضرار ادول ااعاام نتيجة انتقااها عبر عدة قنوات مختلفة نتيجة اترابط 

 .ااقتصاد ااعاامي 
انه ام يسلم  إاذي حققه ااتاتل رغم اانجاح ااويعد ااتحاد ااوروبي ابرز ااتاتات ااقتصادية وانجحها ، 

من اازمات هو ايضا ، فقد عرفت منطقة اايورو ازمة عنيفة ام يشهدها من قبل وهي ازمة ااديون ااسيادية ااتي 
مما سبب ضغوطات وآثار سلبية اتمتد اازمة ااى باقي دول ااتحاد ااوروبي  ،انطلقت شرارتها من اايونان 

 .على دول اامنطقة 

تهدد اافة اقطار ااتحاد ، سارعت اامجموعة البحث عن حلول الخروج  وأصبحتونتيجة اتزايد وتفاقم اازمة 
 بإتباعزوااه ، وقد قام ااتحاد  من اازمة و انقاذ دول ااتحاد من هذ اازمة ااتي من اامحتمل ان تؤدي ااى

 .ومنع انتشارها ااثر تهازمة ، وهذا اتقليل من حدخطط انقاذ ادول اامتضررة جراء اا

 :وسنتطرق في هذا اافصل ااى ثاث مباحث وهي 

 .امحة عن اأزمات اامااية  :اأولالمبحث 

 .قراءة في أزمة ااديون ااسيادية اأوروبية: المبحث الثاني 

 .تطور اأزمة أوروبيا وخطط اانقاذ اأوروبية : المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ازمة الديون السيادية ااوروبية:                                                              الفصل اأول   

 

3 

 

 اازمات المالية  لمحة عن :المبحث ااول 

اقد شال تارار وانتشار عدوى اأزمات اامااية عبر دول ااعاام ظاهرة تثير اإهتمام اعتبارها من اامواضيع 
ومهما اان اامجال ااذي وقعت فيه فإنه . أو سياسية  ااحساسة ، فاأزمات قد تاون إقتصادية أو إجتماعية

 .لينا اابحث عن مفهوم اأزمة ومؤشراتها وأسباب حدوثها عار سلبية ، ومن هذا اامنطلق وجب يترتب عنها آث

  .الماليةمفهوم اأزمة  :اأولالمطلب 

 .سنتطرق في هذا اامطلب اذار مختلف تعاريف اأزمة اامااية واستخاص خصائصها 

 .الماليةتعريف اأزمة  :اأولالفرع 

 .قبل ااتعريف باأزمة اامااية سنعرج أوا ااى مصطلح اأزمة ااذي اه ااعديد من اامعاني وااتعاريف 

، "  Krisis" وااتي اشتقت من ااالمة اايونانية "  Crisis" من ااالمة اااتينية "  Crise" تنحدر ااالمة اافرنسية 
ااى اافترات ااقصيرة ااتي ياون خااها ااقتصاد في حااة غير  اإشارةفي علم ااقتصاد  وتستعمل هذ ااالمة

دبيات اافرنسية بداية في اااتابات ااطبية ، وبعدها في مجاات وقد استخدم هذا اامصطلح في اأ 1.مستقرة 
اامااية وااتجارية ، أخرى مختلفة ، ااأخاق وعلم اانفس ، ااسياسة ، واإقتصاد وخاصة في اامجاات 

  2.ومنذ ذاك ااحين شهد ااقرن ااعشرين ااميادي انتشار المة اأزمة في شتى اامجاات . وااصناعية واازراعية 

 : ومن بين ااتعاريف امصطلح اأزمة مايلي 

  اأزمة هي ال اأحداث وااظروف وااتغيرات ااتي تحدث فجأة ، وتصاحبها تهديدات معينة اأوضاع
رة ااجارية المجتمع ، مع عدم وجود وقت ااف اتجنب أو ااتعامل مع اأوضاع وااظروف ااجديدة اامنافية اامستق

 3. ااسابق اامستقر 

  اضطراب فجائي يطرأ على ااتوازن في أحد اأنشطة ااقتصادية أو في :" اما تعرف اأزمة على أنها
 ااتوازنبصورة عامة على ااخلل ااناشئ من اختال مجال اانشاط ااقتصادي في بلد ما أو عدة بلدان ، وتطلق 

 4" .بين ااعرض وااطلب 

                                                           

، مراز أبحاث اإقتصاد اإسامي ،  تاب اأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور اساميمامعنى اأزمة ؟ بلعباس عبد اارزاق سعيد ،   1
 . 2، ص  0222جامعة ااملك عبد ااعزيز ، جدة، اامملاة ااعربية ااسعودية ،

 . 2اامرجع ااسابق ، ص   2
، شراة ابو ظبي الطباعة واانشر ، أبو ظبي ، العربية والعالمية والتنمية المتواصلة  إدارة اأزمات في بورصات اأوراق الماليةعماد صااح سام ،   3

 . 00، ص  0220اامارات ، 
 .  02، ص  0200، عاام اااتب ااحديث النشر ، اربد ، اأردن ،  اأزمة المالية المعاصرةعمر يوسف عبد اه عبابنه ،   4
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  اما هو مخطط اه ، قد ياون متوقعا وقد ياون ا ، أو أنها عبارة عن  مغايرحدث :" وتعرف أيضا بأنها
 1". خلل يؤثر تأثير ماديا سواء ايجابيا أو سلبيا على اانظام اال 

Cont De Lascases( "0222-0120 ) " مرة عند ااااتب  أولة فقد ظهرت أما باانسبة اعبارة اأزمة اامااي
 2.م  0102وذاك عام 

  تلك ااتذبذبات ااتي تؤثر اليا أو جزئيا على مجمل اامتغيرات اامااية ، " وتعرف اأزمة اامااية على أنها
 3". حجم ااصدار ، أسعار اأسهم وااسندات ، واذاك اعتمادات ااودائع ، ومعدل ااصرف

  اأزمة هي انهيار مفاجئ في سوق ااسهم ، او في عملة دواة ما ، او في " اما يمان تعريفها على انها
سوق ااعقارات ، أو مجموعة من اامؤسسات اامااية ، اتمتد بعد ذاك ااى باقي ااقتصاد ، ويحدث مثل هذا 

واافقاعة اامااية أو فقاعة . 'ا فقاعة سعرية مث' اانهيار اامفاجئ في أسعار اأصول نتيجة انفجار 
اامضاربة اما تسمى احيانا هي بيع وشراء اميات ضخمة من نوع أو أاثر من اأصول اامااية ااأسهم أو 

   4". ااطبيعةاامنازل بأسعار تفوق أسعارها 

  اامفاهيم اان من . ومن خال ااتعاريف ااسابقة ناحظ انه ا يوجد  تعريف محدد وموحد اأزمة اامااية
اضطراب حاد مفاجئ في ااتوازنات ااقتصادية يتبعه انهيار في عدد من " اامبسطة  اازمة اامااية هي 

 5".اامؤسسات اامااية تمتد آثار ااى ااقطاعات اأخرى 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 222، ص  0222، اادار ااجامعية ااجديدة النشر ، ااساندرية ، مصر ،  يجية وادارة اازماتاادارة ااستراتعبد ااسام أبو قحف ،  1
 . 1بلعباس عبد اارزاق سعيد ن مرجع سابق ، ص  2
ات مصطفى يوسف اافي ،   3 مة الشر  . 01، ص  0202، ماتبة اامجتمع ااعربي النشر ، عمان ، اأردن ، اأزمة المالية ااقتصادية العالمية و حو
اأزمة اامااية وااقتصادية اادواية وااحوامة " ، ااملتقى اادواي حول اأزمة المالية العالمية وآثارها على اأقتصاديات العالم العربي بوزيان راضية ،   4

 . 2، ص  0222بر ااتو  00-02ااعاامية ، الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسير ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، يومي 
 . 22، ص  0200، دار اافار وااقانون ، اامنصورة ، مصر ، الرهون العقارية و اأزمة المالية العالمية نصر ابو اافتوح فريد ،   5
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 .الماليةخصائص اأزمة  :الثانيالفرع 

 :زمة ، وهي تتصف بااخصائص اآتيةتنطوي اأزمة اامااية على جملة أعراض تشال بمجموعها عناصر اأ

  اأزمة نقطة تحول أساسية ، ومرحلة محرجة ، وأحداث متتابعة و متسارعة تصيب ااايانات اامااية و تهدد
 ؛ وجودها

  حااة ااذعر ، حيث تسبب في بدايتها صدمة ودرجة عااية من ااتوتر وااقلق ، مما يضعف اماانات اافعل
 و صدور ردود أفعال شديدة وغير صحيحة من قبل ااجهات اامعنية باأزمة ؛اامؤثر ااسريع امجابهتها ، أ

  ، اامفاجأة ، تؤدي ااى حااة من ااخوف تصل ااى حد اارعب من اامجاهيل ااتي يضمها اطار اازمة
وتصاعدها اامفاجئ يؤدي ااى درجة عااية من ااشك في ااخيارات اامطروحة امجابهة اأحداث اامتسارعة 

 ازدياد ااتوتر وااقلق عاوة على قصور اامعلومات ؛بسب 

 ااتعقيد وااتشابك و ااتداخل وااتعدد في عناصرها وعواملها ، وأسبابها  ااى نقص اامعلومات ، حيث يؤدي
 1. وقوى اامصااح اامؤيدة و اامعارضة اها 

  في اداء وظائفها  استمرارهاتمثل مجابهة اأزمة تحديا النظام ااداري ، نظرا اتهديدها امصااح اامنظمة و
 واستقرارها ؛ وأمنهاوتحقيق اهدافها 

  ان مواجهتها تستوجب خروجا عن اانماط ااتنظيمية اامأاوفة ، وابتاار نظم او انشطة تمان استيعاب و
 مواجهة ااظروف ااجديدة اامترتبة على ااتغيرات اافجائية ؛

 قات و ااماانات وحسن توظيفها في اطار مناخ ان مواجهتها تستوجب درجة عااية من ااتحام في ااطا
  2.تنظيمي يتسم بدرجة عااية من ااتصاات اافعااة ، ااتي تؤمن ااتنسيق واافهم ااموحد بين ااطراف 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 02، 01: بد اه عبابنه ، مرجع سابق ، ص ص ععمر يوسف   1
 .20عماد صااح سام ، مرجع سابق ، ص   2
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 .حدوثها  وأسبابقنوات انتقال اازمة المالية : الثاني  مطلبال

اما يوجد عدة اسباب احدوث . ان اال أزمة مجموعة من ااقنوات تساهم في انتشار وتوسع اأزمة اامااية 
 .حدوثها  وأسباباأزمة اامااية  قنواتاذا سوف نتعرض في هذا اامطلب ااى هذ اازمة ، 

 . قنوات انتقال اازمة المالية: الفرع ااول 

هذ  ،من حلقات ااضطراب اامااي ااتي تقود ااى ااخطارتعرف اازمة اامااية على انها مجموعة 
، سوق ااصرف ، سوق ( سوق ااقروض وااسندات)سوق ااستدانة : تمس احد ااسواق ااتااية  ااضطرابات

في ااشال  توضيحها، يمان  1ااودائع اامااية اان سرعان ما ينتقل ااى ااسواق ااخرى عبر قنوات انتشار
 : ااتااي

ل   .قنوات انتشار اازمات المالية (: 1)رقم الش

 

               (2(                                                                   )2) 

               (02(                    )00(            )00(               )1) 

                                               (0)  

                                               (0) 

          (2(      )2(                                               )2(        )2) 

   

 
دراسة حالة ازمة الرهن العقاري –اازمات المالية الدولية وآثارها على ااسواق المالية العربية نسيمة حاج موسى ، : المصدر
ااعلوم ااقتصادية ، تخصص اقتصاديات مااية وبنوك ، جامعة امحمد مذارة مقدمة انيل شهادة ااماجيستر في ، -2117-2118

 .02، ص 0221/0222بوقرة ، بومرداس ، ااجزائر ، 
 

                                                           

اساتها على موزاين المدفوعات لدول المغرب العربي احميمة خااد ،  1 ، مذارة مقدمة استامال شهادة ااماجيستر في ااعلوم ازمة الديون السيادية وانع
 . 02، 02: ، ص ص 0200/0202ااقتصادية ، تخصص اقتصاد دواي ، جامعة محمد خيذر ، بسارة ، ااجزائر ، 

اض اسعار ااصول آلية   انخ

 (ااسوا المالية ) 

 إفاس البنو 

 (سو الودائع)

 إفاس المدنيين 

 ( سو القروض والسندا)

 اضطرابا في اسوا الصرف 
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 1: نتشار اازمات ويمان توضيح ذاك فيما يلي ح من خال ااشال أعا ، قنوات ايتض

 ااسندات نحو ااجهاز وتوضح اماانية انتقال ازمة اامديونية من سوق ااقروض و ( : 1)القناة رقم
اك بسب اانقطاع عن دفع خدمة اادين ااخاصة من طرف بعض اادول مما يؤثر سلبا اامصرفي ، وذ

 . 0210على اابنوك ويزيد من احتمال افاسها ، وهو ما حدث في ازمة اامديونية سنة 

  ادى اابنوك سيؤدي  تبين ااحااة ااعاسية القناة ااواى ، حيث ان ظهور حاات افاس( : 2)القناة رقم
ااى انخفاض تقديم ااقروض ااى اامدينين و بااتااي احتماات افاسهم اذاك ، وااشاهد على ذاك ما 

 . 0202حدث في اازمة اابناية بااوايات اامتحدة اامرياية سنة 

  في اسعار ااسندات نتيجة  اضطراباتازمة سعر ااصرف من شانها ان تؤدي ااى ( : 3)القناة رقم
 .لي اامستثمرون عنها وااتحول ااى سندات بعملة اخرى تخ

  ( ااجانب خاصة ) افاس اامدينين من شانه ان يحدث هلعا ادى اامستثمرين  ( :4)القناة رقم ،
فيقومون بااتخلي عن تلك ااسندات فيحدث هناك اضطراب في سعر عملتها نتيجة اميات اابيع ااابيرة 

 .اامعروضة 

  يؤدي تخفيض قيمة ااعملة او مجرد توقعات بذاك ااى ظهور موجة من سحب  قد ( :5)القناة رقم
ااودائع ادى اابنوك قصد تحويلها ااى عمات اجنبية اتفادي خسائر ااصرف ، وهو ماسبب ازمة 

 .مصرفية ادى اابنوك 

  ااى اذا تم افاس ااعديد من اابنوك ذات ااتزامات مع ااخارج خاصة ، سيؤدي ذاك  ( :6)القناة رقم
 .تسجيل خسائر ااصرف من طرف ااعوان ااذين يقومون بعمليات مع ااخارج 

 وتمثان اانتقال من ازمة اسواق ااسهم ااى ازمة في اسواق ااسندات وهي ( : 8)و ( 7)القناتين رقم
 .غاابية ااحدوث باانظر ااى ان ااستثمار في ااسندات هو بديل عن ااستثمار في ااسهم 

 وتعبر عن انتقال اازمة من اسواق ااصرف ااى ازمة في اسواق اامال ( : 11)و( 9) القناتين رقم
وااعاس ، حيث ان عدد ابير من اابنوك امتعاملين في ااسوق اامااية ، سواء اوسطاء ماايين او تجار 

 .اوراق مااية ، اما ان اابنوك وخاصة في اادول اامتقدمة تمتلك حصة ابيرة من رسملة سوق اامال 

 ايف يمان ازمة في اسواق ااصرف ان تتحول ااى ازمة في  وتصف( : 12)و( 11)لقناتين رقم ا
اسواق اامال وااعاس ، فمثا عند تخفيض ااعملة يحدث هلع ادى اامستثمرين ااجانب ويقبلون بااتخلي 

 .عن اصواهم اامااية اامقيمة بتلك ااعملة 

 

 

                                                           

، مذارة مقدمة انيل شهادة ااماجيستر في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص تحليل واثرها في اازمة المالية العالمية  ازمة الرهن العقاريعبد ااغاني بن علي ،  1
 .   02، ص  0222/0202اقتصادي ، جامعة دااي ابراهيم ، ااجزائر ، 



ازمة الديون السيادية ااوروبية:                                                              الفصل اأول   

 

8 

 

 اسباب حدوث اازمة المالية:  نيالثافرع ال

أزمة  إحداثتضافر في آن واحد تا يمان ارجاع اازمات اامااية ااى سبب ، بل هناك جملة من ااسباب 
 : ـ، ويمان تلخيص اهم هذ ااسباب ب مااية

لي  .1 من اادول اانامية حدثت بها  %22تشير بيانات اابنك اادواي ااى ان حوااي : عدم استقرار ااقتصاد ال
1: ازمة مااية ، شهدت 

 

تعتبر ااتقلبات في اسعار اافائدة ااعاامية احد اامصادر ااخارجية : التقلبات في ااسعار العالمية  .أ 
فقط في تؤثر  اامسببة ازمات اامااية في اادول اانامية ، فااتغيرات ااابيرة في اسعار اافائدة عااميا ا

اجنبي اامباشر ااى اادول ، بل ااهم من ذاك انها تؤثر على تدفقات ااستثمار اتالفة ااقتراض
 اانامية ودرجة جاذبيتها ؛

ان احد اهم مصادر اازمات ااخارجية هو تقلبات شروط : انخفاض في شروط التبادل التجاري  .ب 
ااتبادل ااتجاري ، فعندما تنخفض شروط ااتجارة يصعب على عماء اابنوك اامشتغلين بنشاطات ذات 

ااتزاماتهم ، خصوصا خدمة ااديون ، وياون هذا اانخفاض ااعاقة بااتصدير وااستيراد ااوفاء ب
قبل حدوث اازمة ، وهذا ااعامل يعد سببا رئيسيا اازمة اامااية في ال من فنزويا و  % 02بحواي 

 اااوادور ، نظرا ااعتماد ااابير على صادرات اانفط ااخام مع صغر حجم ااقتصاد وقلة تنوعه ؛

على مستوى ااقتصاد ااالي،  ااضطراباتحيث تعتبر من مصادر : قية تقلبات اسعار الصرف الحقي .ج 
وااتي اانت سببا مباشرا او غير مباشر احدوث ااعديد من اازمات اامااية ، واذاك اعتبر ااراود 

ااتقلبات  وأيضاااقتصادي ااناتج عن ارتفاع مستويات ااسعار سببا مباشرا احدوث ااتبادل ااتجاري ، 
 زمات اامااية في ااعديد من دول ااعاام اانامي ؛في شروط اا

ااقطاع مقدرة ان تقلبات في معدل ااتضخم ااتي تعتبر عنصرا حاسما في : تقلبات معدل التضخم  .د 
في منح اائتمان وتوفير ااسيواة ، وقد اعتبر ، خصوصا اامصرفي على ااقيام بدور ااوساطة اامااية 

مستويات ااسعار مباشرا احدوث اازمات اامااية في ااعديد من ااراود ااقتصادي ااناتج عن ارتفاع 
 .دول ااعاام اانامي 

ماايا من جراء اازمات اامااية  يتأثرون ااعليا فيها ا واإداراتاامصارف  ان ماك: تشو نظام الحوافز  .2
خسائر ااتي حدثت جراء اازمة ، ااتي ساهموا في حدوثها ، فا يتم مثا انهاء خدماتهم او تحميلهم اا

 واأرجنتينخصوصا عند تحمل اامصرف مخاطر زائدة عن مقدرته ، اما حدث مثا في اوريا واواومبيا 
وسنغافورة وهونغ اونغ ، ومن ناحية اخرى فقد دات ااتجارب ااعاامية ايضا على ان اادارات ااعليا في 

ة اازمات اامصرفية ، وان عملية تعديل هيال اامصرف اامصارف وقلة خبرتها اانت من ااسباب ااساسي

                                                           

ااداتورا في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص تخليل اقتصادي ، جامعة مذارة مقدمة انيل شهادة على الدول النامية ،  وأثرهااازمات المالية صباغ رفيقة ،   1
 . 00، ص 0202/0202بو بار بلقايد ، تلمسان ، ااجزائر ، 
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وتدوير اامناصب اادارية ام تنجح في تفادي حدوث اازمات او ااحد من آثارها ، ان نفس اافريق ااداري 
دارتهاظل في مواقع اتخاذ ااقرارات ، بحيث ام يحدث تغير حقيقي في اادارة ، وطريقة تقييمها  امخاطر  وا 

ذا ااوضع جعل من ااصعب ااتعرف على ااعامات ااسابقة احدوث اازمات اامااية ، اائتمان ، وه
    1.من اثارها  وااتخفيفوااستعداد اتفادي حدوثها 

ة سعر ااصرف ااثابت اانت ااثر اادول سياحظ ان اادول ااتي انتهجت سيا: سياسات سعر الصرف  .3
ذ ااخير نفاسلطات اانقدية ان تقوم بدور اامعلى اففي ظل هذا اانظام يصعب . عرضة الصدمات ااخارجية 

ااجنبي ااقتراض بااعمات ااجنبية حيث ان ذاك يعني فقدان ااسلطات اانقدية احتياطاتها من اانقد 
ض عن ازمة ااسيواة ظهور عجز في ميزان اامدفوعات ومن ثم اانقص في خوحدوث ازمة سيواة ، ويتم

من ااضغوط وتفاقم حدة اازمة اامااية على ااقطاع  مايزيد. ئدة اامحلية عرض اانقود وارتفاع اسعار اافا
وفي اامقابل وعند انتهاج سياسة سعر ااصرف اامرن فان حدوث ازمة ااسيواة سوف يؤدي ااى . اامصرفي 

تخفيض قيمة ااعملة واازيادة في ااسعار اامحلية مما يؤدي ااى تخفيض قيمة اصول و خصوم اامصارف 
2.وى ااثر اتساقا مع متطلبات اامان اامصرفي ااى مست

 

شال انهيار اسواق ااوراق اامااية وااتوسع في منح اائتمان وتدفقات رؤوس : القطاع المالي  اضطرابات .4
وشهد ااقطاع اامااي توسعًا . ااموال ااابيرة ااى ااخارج ااقاسم اامشترك ااذي سبق حدوث اازمات اامااية 

اانفتاح ااقتصادي وااتجاري وااتحرر اامااي غير ااوقائي بعد سنوات من اانغاق  ابيرًا ، ترافق مع
 ؛دور ااقطاع اامااي وضعف ااقتصادوسياسات ااابح اامااي ، بما في ذاك ضغط ااقتراض وصغر حجم و 

ؤسسية عانت ااعديد من اادول اانامية من عدم ااتهيئة اااافية القطاع اامااي وضعف واضح في ااطر اام
وااقانونية وااتنظيمية ، وادى ااتوسع في منح اائتمان ااى حدوث ظاهرة تراز اائتمان سواء من نوع معين من 
ااقروض مثل ااقروض ااستهااية او ااعقارية او اقطاع واحد اااقطاع ااحاومي او ااقطاع ااصناعي او 

اتي تشهدها اادول اانامية ، حصول انتعاش ابير في ااتجاري ، ومن اامور ااتقليدية في جميع اازمات اامااية ا
منح ااقروض ، وام تقتصر هذ ااظاهرة على اادول اانامية فحسب بل شملت اذاك اادول ااصناعية فلندا 

 3.واانرويج وااسويد واايابان وااوايات اامتحدة

 

 

                                                           

اطروحة مقدمة انيل شهادة داتورا في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص اقتصاد الوقاية والعاج ، : المالية  واأزماتالعولمة ااقتصادية  نادية ااعقون ،  1
 . 01، ص 0200/0202تنمية ، جامعة ااحاج اخضر ، باتنة ، ااجزائر ، اا

 . 00، صمرجع سابق احميمة خااد ،    2
 ، اطروحة مقدمة انيل شهادة ااماجيستر في علوم ااتسيير ،اثر اازمة المالية العالمية على اداء ااسواق المالية العربية محمد ااهاشمي حجاج ،  3 

  . 22، ص 0200/0200، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ااجزائر ، تخصص مااية ااسواق 
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 .انواع ونماذج عن اازمات المالية : المطلب الثالث 

ادت في غااب ااحيان ااى  واهذ اازمات عدة انواع ، وقد موجات متتااية من اازمات ،ام ااقد شهد ااع
احداث ثغرات ضخمة في ااقتصاديات اادواية ، وضياع اصول هائلة من اامستثمرين في ااسواق اامااية اهذ 

 .وهذا يتطلب اعادة جذرية السياسات ااقتصادية اامنتهجة . اادول 

 .واع اازمات المالية ان: الفرع ااول 

نماان اازمات اامااية ايست نوعًا واحدًا   وأزماتهي انواعا متعددة ، حيث توجد  اازمات اامصرفية ،  وا 
 .ااصرف ، واذاك ازمة ااديون ااخارجية  وأسعارااعملة 

 .اازمات المصرفية : اوا 

ااحااة ااتي تصبح فيها اابنوك في حااة اعسار مااي ، بحيث يتطلب اامر  بأنهاوتعرف اازمات اامصرفية 
ويعرفها اابعض . تدخا من اابنك اامرازي اضخ اموال اضافية اهذ اابنوك او اعادة هيالة اانظام اامصرفي 

ن اانظام حينما تاون اااتزامات ااموجودة في اابنوك تفوق ااصول اامقابلة اها ادرجة ان ياو  بأنهاااخر 
   1.اامصرفي غير ااًف اتغطية نفقاته 

 .ازمة سعر الصرف :  اثاني

تحدث عندما تتغير أسعار ااصرف بسرعة بااغة بشال يؤثر على قدرة ااعملة على أداء مهمتها اوسيط 
، وتحدث تلك اأزمات ادى إتخاذ ااسلطات اانقدية قرارا بخفض سعر ااعملة نتيجة  التبادل أو مخزن القيمة

، وهو شبيه بما حدث في تاياند  ، وبااتااي تحدث أزمة قد تؤدى إنهيار سعر تلك ااعملة عمليات اامضاربة
وعلى اارغم من أن قرار تعويم أو .  0222واان ااسبب اامباشر في إنداع اأزمة اامااية في شرق آسيا عام 

، إا أنه في أغلب ااحاات ياون  اانقديةخفض سعر صرف ااعملة ااوطنية قد يبدو قرارًا تطوعيًا من ااسلطة 
بعض . قرارًا ضروريا  تتخذ في حال وجود قصور في تدفقات رأس اامال اأجنبي أو تزايد في ااتدفقات ااخارجة

، أما اابعض اآخر فيلعب دورًا أساسيًا في تباطؤ اانمو  تلك اأزمات اها أثر محدود على ااقطاع غير اامااي
 2. اإناماش بل قد تصل إاى درجة اااساداإقتصادي وحدوث 

 

 

                                                           

، ااملتقى اادواي حول اازمة اامااية وااقتصادية اادواية وااحوامة ااعاامية ، دور التحرير المالي في اازمات والتعثر المصرفي عبد ااغني ااحريري ،  1
 .2، ص 0222ااتوبر ،  00-02ة فرحات عباس ، سطيف ، ااجزائر ، يومي الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسيير ، جامع

 . 22، ص 0202، دار اافار ااجامعي ، ااساندرية ، مصر ،اعادة التوزان العقدي في ظل اازمة المالية العالمية عزت صاح عبد ااعزيز ،   2
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 .رجية ازمة الديون الخا: ثالثا 

وتاون ااحاومة معرضة . وتعبر عن عجز اادواة عن خدمة ديونها ااخارجية سواء اانت حاومية او خاصة 
من  ازمة ديون عندما تعتمد بشال خاص على ااتمويل من خال ااسندات قصيرة ااجل ، ان هذا يخلق حااة

 ة طويلة ااجل ؛يبيل قصير ااجل ومصادرها ااضر يعدم ااتطابق بين سندات ااتمو 

ات ااتي اصدرتها مقومة بعملة اجنبية ، اي انخفاض داما تاون اادواة معرضة ازمة ااديون اذا اانت ااسن
 في قيمة عملتها بسب ارتفاع في قيمة ااديون اامستحقة عليها بااعملة اامحلية ؛

ساد اعتقاد ادى اامقترضين اامحتملين بان اادواة تواجه صعوبة في سداد ديونها ،  ما اذااحااة وفي هذ ا
ستواجه صعوبة ااحصول على اامزيد من ااقروض بسب ارتفاع اافائدة عليها نظرا ارتفاع مخاطر عدم  فإنها

 1.ااسداد ، مما يزيد من احتمال تعرض اادواة ازمة ااديون 

 .نماذج عن بعض اازمات المالية : الفرع الثاني 

بهدف ااتعرف على اهم اازمات اامااية ااتي زعزعت اقتصاديات هذ اادول ، ارتأينا دراسة مختلف اازمات 
 .ااامام بال واحدة منها و ااتي شهدها ااقتصاد ااعاامي 

ساد العظيم : اوا   .1929ازمة ال

عاامي وتسمى ازمة اااساد ااابير وهي احد اان ازات محط وهي اسوأ اارثة اقتصادية تواجه ااقتصاد اا
اهتمام ااباحثين ، فهم يعيدون تحليل ، اسبابها وايفية خروج ااوايات اامتحدة منها ، حيث انها اانت اابر 

 02في بورصة نيويورك بعد طرح  0202ااتوبر  02اقد حدثت بداية اازمة يوم ااخميس . اامتضررين منها 
اديهم  في ااسوق ، اان ا وجود المستثمرين ، انتشر ااذعر وتدافع اامستثمرون ااى اابورصة ابيع ما مليون سهم

من قيمته ، وفي نفس اايوم وجد آاف  %00.2من اسهم وظلت ااسعار في تدني وخسر مؤشر داو جونز 
انفسهم من ناطحات ااسحاب ،  بإاقاءمضاربا انتحروا في نهاية اانهار  00اامساهمين انفسهم مفلسين بل ان 

وهذا  0220من قيمته عام % 12مليار دوار ، ااى ان فقد مؤشر داو جونز  22وانهارت اابورصة خاسرة 
. اامبلغ في حينه يمثل عشرة اضعاف ااميزانية اافدرااية ، ويفوق اانفاق اامرياي خال ااحرب ااعاامية ااواى 

وتوقف اانتاج . د هائلة من ااعاملين ااعديد من اامصانع ، وسرح اعدا توأغلق،  تأثيراتهاواستاملت اازمة 
في اامانيا   تأثيراتهاواانت . اامانيا  وانتقلت اازمة ااى بقية ااسواق ااعاامية ، خصوصا انجلترا ، فرنسا ، و

                                                           

بديل للتمويل التقليدي في ظموسى مبارك ،   1 مذارة مقدمة انيل شهادة ااماجيستر في ااعلوم ل اازمة المالية العالمية ، صيغ التمويل ااسامي 
 . 20، ص  0200/0202، سايادة ، ااجزائر ،  0222اوت  02تحليل استراتيجي ، جامعة  تخصصااقتصادية ، 
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ت في حينها اااثير افلست مئات اابنوك وشراات ااتامين في ااوايات اامتحدة اامرياية ، وظهر  ااثر حدة ، و
 1.اارل ماراس  نبوءاتااى ااشترااية حسب  اارأسماايةااغرب من  من اامقات ااتي تبشر بانتقال

 2. 1987ازمة وولستريت : ثانيا 

، و اامتمثلة في اإنخفاض ااابير و  0212إن اأزمة ااتي شهدتها أسواق رأس اامال اادواية في أاتوبر 
، و توقع حدوث أزمة  ، قد نتجت عن إتجا أسعار اافائدة نحو اإرتفاع اامااية اامستمر في أسعار اأوراق

، باإضافة إاى عوامل أخرى، منها  إقتصادية عامة بسبب تراجع مؤشرات اانمو اإقتصادي في معظم اادول
خفاضات إاى إن( خاصة اأسهم) اما تعرضت أسعار اأوراق اامااية ، تدهور قيمة اادوار في أسواق ااصرف

، ااشيء  ، مما دفع بحملة اأوراق اامااية إاى اابيع تجنبا إنخفاضات أخرى في أسعارها متتااية و متسارعة
اأوراق اامااية اانوا يرغبون في اابيع و  خاصة و أن معظم أصحاب ااذي اان يثير ااقلق في اأوساط اامااية

 .ا يوجد مشترون
، نظرا أن جزءا هاما من اأوراق  ق اامااية إاى أزمة اادوار اأمرياي، في اأسوا و قد أدى تفاقم اأزمة

اامااية محرر باادوار،و اجوء حملتها إاى بيعها مقابل عمات أخرى قوية، زاد ذاك من ااعرض و تسبب في 
فرض  و اان الجوء ااحاومة اأامانية إاى .اأمرياي مقابل ااعمات اأخرى إستمرار إنخفاض قيمة اادوار

على اإدخارات و اإستثمارات تأثيرا سلبيا على أسعار اأوراق اامااية هناك نتيجة إنخفاض  %02ضريبة بنسبة 
إاى زيادة أرباح ااشراات  0212أ في بداية .م . عوائدها، بينما يعود إرتفاع أسعار اأوراق اامااية في و

ثم أدى اإنخفاض .سارع أفضل مما اان متوقعااأمرياية و دخول اإقتصاد اأمرياي في نمو إقتصادي مت
ااحاد في أسعار اابترول إاى إثارة قلق في اأوساط اامااية خاصة اابنوك ااابيرة ااتي قدمت قروضا ضخمة 

 .ابعض اادول اامنتجة البترول اااماسيك
 .ازمة ااسواق الناشئة  :ثالثا 

، ترايا ، وفنزويا في عام  ااماسيك: ااناشئة شهدت ااتسعينات اذاك عددا من اازمات في ااسواق 
اضطرت معظم  وقد.  0222وب شرق اسيا في ن، ثم اخيرا بلدان ج 0222، و اارجنتين في بداية عام 0222

هذ اادول ااى اادخول في ترتيبات انمائية واسعة اانطاق تمانها من ااحصول على قروض ضخمة من اجل 
زمات ااتي مست اأيلي سنعرض ازمة جنوب شرق اسيا امثال على  وفيما 3.ااوفاء بمدفوعات خدمة ديونها 

 . ااسواق ااناشئة

                                                           

 . 2راضية بوزيان ، مرجع سابق ، ص   1
 . 22،22: ص ص مصطفى يوسف اامل ،  2
 الطباعة واانشر ، اامنصورة ،، دار اانيل اازمات المالية في ااسواق الناشئة مع ااشارة ازمة جنوب شرق اسيا  احمد يوسف ااشحات ،  3

 . 22، ص  0220،مصر
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  انهيارا( اانمور اآسيوية) شهدت اأسواق اامااية ادول جنوب شرق آسيا : 1997ازمة جنوب شرق اسيا 
اأزمة من تايلندا ثم  ابتدأتوااذي أطلق عليه بيوم اإثنين اامجنون حيث  -10-1997 2ابيرا منذ يوم

إنتشرت بسرعة إاى بقية دول اامنطقة حينما سجلت أسعار اأسهم فيها معدات منخفضة بشال حاد، 
إضافة إاى  ، نقطة أول مرة منذ أاثر من ثاثين سنة 1211بنحو (Hang Seng)فإنخفض مؤشر

هذ اأسواق بهذ اادرجة و ، دون أن ياون متوقعا إنهيار  إنخفاض مؤشرات بقية بورصات دول اامنطقة
          مرتفعة في ااسنوات اأخيرة  ااسرعة نظرا اما تتمتع به إقتصاديات اادول اامعنية من معدات نمو

ندماج أسواقها و إقتصادياتها في اأسواق ااعاامية ، وتنوع قاعدتها ااتصديرية (امتوسط %7 - %8)  1.، وا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 22مصطفى يوسف اامل ، مرجع سابق ، ص   1



ازمة الديون السيادية ااوروبية:                                                              الفصل اأول   

 

14 

 

 ازمة الديون السيادية ااوروبية قراءة في : المبحث الثاني 
تواجه منطقة اايورو ازمة تعد ااخطر من نوعها منذ نشوء ااتحاد ااوروبي ااتي هي ازمة ااديون ااسيادية 

وادراسة هذ . راائز اترمي بظااها على بقية اادول ااتي اها عاقة معها  وتزعزعاتعصف هذ ااخيرة بااتحاد 
ثم ااتطرق ازمة  امفهوم ااديون ااسيادية ومراحلها وااتحاد ااوروبي ومن ثم  انشأةمن ااتطرق اازمة ابد 

 .ااديون اايونانية 

 .نشأة ااتحاد ااوروبي ومعايير اانضمام اليه: اولالمطلب ا

نشاءانها اانت ااسباقة في مجال تأسيس  إامع ان ااقارة ااوروبية هي من اصغر قارات ااعاام ااحديث ،   وا 
بر من اابر ااتاتات ااقتصادية ااقائمة انشاء ااتحاد ااوروبي  ااذي يعت وتطوير اامنظمات ااقليمية ، ومنها

 .حاايا وااذي بلغ تاامله ااقليمي مرحلة متقدمة  

 .مطلوبة اانضمام ااى ااتحاد سنحاول ااتعرف على مراحل تطور ااتحاد ااوروبي واامعايير اا هومن

 .نشأة ااتحاد ااوروبي : الفرع ااول 

  دواة وآخرها اانت ارواتيا ااتي انضمت في  01ااتحاد ااوروبي هو جمعية دواية الدول ااوروبية يضم 
ااتاريخية وفيما يلي ااتطورات . 02201تأسس بناء على اتفاقية ماسترخت ااموقعة سنة .  0202 جويلية 0
 :اتحادا

 22/22/0222 : روبرت )يعد يوم اعان مياد ااتحاد ااوروبي حيث اقترح وزير ااخارجية اافرنسي
 2( .خطة شومان) ااتحادية  وأامانياتوحيد انتاج اافحم واافواذ في ال من فرنسا ( شومان 

 01/22/0220 :ااسمبورج معاهدة انشاء ااجماعة و  عت ال من اامانيا وبلجياا وفرنسا وايطاايا وهوانداوق
  3.ااستراتيجيتينااوروبية الفحم وااصلب ، بهدف ااتوصل ااى سوق اوروبية مشتراة في هاتين ااسلعتين 

  ، بموجب معاهدة روما تم تاوين ااجماعة ااقتصادية ااوروبية وبعضوية ال من فرنسا ، اامانيا ااغربية
 4. 20/20/0221وااسمبورغ ، وقد دخلت هذ ااتفاقية حيز ااتنفيذ في وايطاايا ، بلجياا وهواندا 

 02/22/0222 :مات ااثاث ااتي شالت اامجموعة اقية دمج ااهيئات ااتنفيذية المنظتم توقيع اتف
 5.  0222ااقتصادية ااوروبية في هيئة تنفيذية واحدة وضعت في حيز ااتنفيذ عام 

                                                           

 :، على ااموقع 02:22، على ااساعة  02/20/0202: تاريخ ااطاع  ااتحاد ااوروبي ،ويايبديا ااموسوعة ااحرة ،   1
 http://ar.wikipedia.org/wiki /ااوروبي_ااتحاد

 . 00، ص 0221، ااشارقة ، اامارات ااعربية اامتحدة ،  اآدابماتبة دار قضايا اقتصادية معاصرة ، صاح اادين حسن ااسيسي ،   2
 .22ص  ،0222، اادار اامصرية االبنانية ، ااقاهرة ، مصر ، واإقليميةالعولمة اسامة اامجذوب ،   3
 . 2، ص 0222، ماتبة زهراء ااشرق ، ااقاهرة ، مصر ،  اليورو واآثار على اقتصاد البلدان العربية والعالممغاوري شلبي علي ،   4
 . 00صاح اادين حسن ااسيسي ، مرجع سابق ، ص   5
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 20/22/0221 :رفع ااقيود اامفروضة ية ااتي نصت عليها معاهدة روما وتم خااها بدأت ااوحدة ااجمرا
نجحت اادول ااعضاء في ااغاء ااقيود ااامية  0220وفي نهاية عام . على حراة ااسلع الدول ااعضاء 

  1.على ااتجارة اابينية 

 20/20/0222 :انتهاج سياسة  بدأت دول اامجموعة ااوروبية ااتجا نحو ااتعاون ااسياسي ااوروبي اي
 خارجية موحدة ؛

 00/22/0222 : صدر قرار تمويل اامجموعة ااوروبية عن طريق موارد مااية خاصة بها بدا من نظام
 ااحصص اامحددة اامفروضة على اادول ااعضاء ؛

 20/20/0222 : ة ااوروبية على ااصاحية ااااملة ارسم سياسة تجارية موحدة الدول عحصلت اامجمو
 2.وانضمت ال من اادانمارك وبريطانيا وايراندا ااى اامجموعة اتصبح تسعة اعضاء ااعضاء ،

 02/22/0222 :وقد . 3اجتمعت دول ااجماعة ااوروبية في برواسل ااتفاق اى انشاء نظام نقدي اوروبي
ي هذا ااجتماع ويستهدف اانظام اانقدعمات حيث غابت بريطانيا عن  1تضمن اانظام اانقدي ااوروبي 

ااوروبي تحقيق ااستقرار اانقدي في دول ااسوق بد ان شهدت تجربة نظام اسعار ااصرف ااقائمة آثار 
سلبية عديدة على اقتصاديات دول ااسوق ااوروبية ، وفقا اهذا اانظام يسمح اال عملة ان تتذبذب مقابل 

اانقد ااوروبية ، وتلتزم من سعر ااعملة باانسبة اوحدة ( %0.02)ااعمات ااخرى ااعضاء في حدود 
اادول ااعضاء بأن تتخذ ااجراءات اامناسبة اتافل عدم انحراف عماتها عن ذاك ااهامش اامسموح به 

ااوروبي ااى تحقيق نوع من ااتاامل بين اادول ويهدف اانظام اانقدي . اشرط ابقائها عضوًا في اانظام 
دي من خال ااقضاء على تقلبات اسعار ااصرف ااتي أعضاء ااسوق اامشتراة ، وتحقيق ااستقرار اانق

اان اها تأثير سلبيا على ااعاقات ااتجارية بين اادول اعضاء ااسوق ، اما يؤاد اانظام اانقدي ااوروبي 
على اهمية تقارب مستوى معدات ااتضخم واانمو في اادول ااعضاء اشرط اساسي اتحقيق ااستقرار 

تقليل قة بين اسعار ااصرف وااسياسات ااقتصادية اامحلية ، وهاذا فان اانقدي ، مقرًا بذاك ااعا
ااختافات ااقليمية يعتبر هدفا اساسيا النظام بعد ان ساهم في استقرار ااعمات ااعاامية وفي زيادة درجة 

 4.ااتعاون بين اادول ااعضاء خاصة على مستوى اامصارف اامرازية 

 2-02/22/0222 : واانت  .5تم اجراء اانتخاب اامباشر اعضاء اابرامان ااوروبي ومقر اواسمبورغ
،  0222اجريت ، وظهر مفهوم اابرامان ااوروبي في معاهدة روما اول انتخابات برامانية اوروبية مباشرة 

ااوروبية ،  ويستمد اابرامان ااوروبي شرعيته من ااقتراع ااعام اامباشر ااذي يصوت فيه مواطنو اادول
وقد زادت اامعاهدات ااوروبية اااحقة اابرامان ااوروبي قوة في .وينتخبون ممثليهم امدة خمسة سنوات 

                                                           

ةعبد اامطلب عبد ااحميد ،   1  . 20، ص  0222اادار ااجامعية ، ااساندرية ، مصر ، الدولية ،  اقتصاديات المشار
 . 00صاح اادين حسن ااسيسي ، مرجع سابق ، ص   2
 . 2مغاوري شلبي علي ، مرجع سابق ، ص   3
 .00،02: صاح اادين حسن ااسيسي ، مرجع سابق ، ص ص  4
 . 02ص نفس اامرجع ،   5
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االتان حواتا اابرامان ااوروبي ،  0222ومعاهدة امستردام عام  0220ااتأثير، وخاصة معاهدة ماستريخت 
 1.وطنية ت ااناااى مؤسسة تشريعية تقوم بدور مشابه ادور اابراما

 20/20/0210 : اتصبح ااعضو ااعاشر في اامجموعة ااوروبية ؛تم انضمام اايونان 

 02/22/0212 : عن استامال ( اااتاب اابيض) اصاحيا في اطار اعدت اامفوضية ااوروبية برنامجا
ااحواجز اامادية وااضريبية وااتقنية قبل عام من  إاغاءااسوق ااداخلية ، وااذي حدد ااجراءات ااازمة 

، وربط اقامة ااسوق ااداخلية مع زيادة ااموال اامخصصة اصندوق ااتعديل ااهيالي ، وصندوق  0220
 ااتاحم ؛

 20/20/0212 : وقد منحت 20/22/0212تم توقيع ااوثيقة ااوروبية في اهاي وبدأ تنفيذها في ،
فعا اتخاذ ااقرار ، فحصل اابرامان ااوروبي على حق  وأسلوباات موسعة اامجموعة ااوروبية صاحي

 اامشاراة في سن ااتشريعات اامتعلقة بااسوق ااداخلية ؛ 

 00-00/20/0211 : تم ااتفاق رؤوساء اادول وااحاومات على ااصاحات اابنيوية واازراعية ، وحل
  ؛ واإقليميةجتماعية مشاال اانتاج اازراعي ، وااتقليل من اافوارق اا

 22/02/0222 : تمت وحدة ااامانتين بانضمام جمهورية اامانيا ااديمقراطية ااى جمهورية اامانيا ااتحادية
 2 .ااي تصبح ااواى جزءًا من اامجموعة ااوروبية 

 2-02-00/00/0220 : تم عقد قمة اامجموعة ااوروبية في ماستريخت ،  وفيها اتفق على تحويل
خال هذ ااقمة صادق .3اامجموعة ااوروبية من مجموعة اقتصادية ااى وحدة سياسية ذات عملة واحدة 

وااتي تم توقيع  اأوروبي ،دول وحاومات اابلدان ااثني عشر ااعضاء على اتفاقية تأسيس ااتحاد  رؤساء
واستهدفت تلك ااتفاقية تسهيل .  20/00/0222،ودخلت حيز ااتنفيذ في  22/20/0220عليها في 

قامةاحد اقصى  0222تحويل ااجماعة ااى اتحاد اقتصادي ونقدي بحلول عام  اتحاد سياسي بما في  وا 
 4 .في مرحلة احقة  وأمنيةذاك تبني سياسية خارجية 

 حيث اايورو،( EU) اأوروبي ااتحاد في عضو دواة عشرة إحدى اعتمدت ،0222جانفي  ابتداء من اول
اما  مستهلك ،  مليون 222 يستخدمها عملة إنشاء إاى اايورو إدخال أدى وقد .آخرين خمسة إايهم انضم
 5. اايوروعملة  اعتماد دواة 02ااـ  اأوروبي ااتحاد دول جميع قررت

 

                                                           

 : ، على ااموقع 02:02: ، على ااساعة 02/20/0202: اابرامان ااوروبي ، ااتحاد ااوروبي بااعربية ، تاريخ ااطاع   1
www.eu-arabic.org/parliament.html 

 .02،02صاح اادين ااسيسي ، مرجع سابق ، ص ص   2
 . 02نفس اامراجع ، ص   3
 .02احميمة خااد ، مرجع سابق ، ص  4

5
 Paul Krugman , Maurice Obstfeld , Economie Internationle, pearson education , Paris, France,2009, p595. 
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استطاعت اايونان ان تستوفي ااشروط ااشالية وااموضوعية اانضمام ااى منطقة  0220وفي جانفي 
 1. دواة عضو  00اايورو ، وايصيح ااعدد 

 2: نصت عليه معاهدة ماستريخت مايلي  ومن ابرز ما
 اوروبا ااموحدة على شال اتحاد فيدرااي ؛ إقامةااسعي  -

اغاءااتحرير اااامل احراة ااسلع وااخدمات  -  اافة ااحواجز بين اادول ااعضاء ؛ وا 

 ودفاعية مشتراة ؛  وأمنيةتحقيق سياسة خارجية  -

ويتحام في  0222بنك اوروبي قبل جانفي  بإقامةاقامة ااوحدة اانقدية ااااملة على عدة مراحل تنتهي  -
 .اصدار ااعملة ااموحدة 

 اانضمام لمنطقة اليورو معايير: الفرع الثاني 

في اادول ااتي ترغب  يففي معاهدة مايستريخت جملة من اامعايير ااقتصادية ااواجب توافرها جاء 
 3:وتتضمن هذ اامعايير مايلي . اانضمام ااى اانظام اانقدي ااوروبي وااعملة ااموحدة 

 التضخم معدل :أوا

 اأوروبية اانقدية ااوحدة إاى اانضمام اامعنية اادول يؤهل ااذي ااتقارب شرط ماستريخت معاهدة حددت

 من دول ثاث أفضل اقتصاديات حققتها ااتي اامعدات من تقترب أن يجب ااتي ااتضخم معدات في اامتمثل

 معدل متوسط عن1.5% اامعنية اادواة في ااتضخم معدل تجاوز عدم أي ااتضخم جماح ابح على قدرتها حيث

 أاثر معدل اختيار استلزم مما اانتقادات من اااثير اها وجهت ااطريقة هذ أن إا .ااثاث اادول في ااتضخم

 واقد .2.7% اامعدل ياون أن على ااتفاق وتم ، باامائة 3 إاى باامائة 2 بين معدل اختيار وتم تجريدا

 دول ال استطاعت واقد ، 3 %من أقل وبمعدات اامعيار هذا استيفاء اأوروبي ااتحاد دول معظم استطاعت

 .اايونان باستثناء اامعيار هذا تحقيق اأوروبي ااتحاد
 اإجمالي المحلي الناتج إلى الموازنة عجز نسبة :ثانيا

 ناتجها من 3% حدود اادواة في الموازنة ااسنوي ااعجز نسبة تتجاوز ا أن ماستريخت معاهدة اشترطت

 تحقيق استطاعت اأوروبي ااتحاد دول من اابعض أن وجد ماستريخت معاهدة توقيع وبعد  .اإجمااي اامحلي

 قريبة نسبة أخرى دول حققت حين في اامتحدة واامملاة واواسمبورغ وايراندا وفرنسا اادانمارك وهي اامعيار هذا

 عجز نسبة حققت فقد اادول من ااثااثة اافئة أما.  3.6 %هواندا ، 3.3% أامانيا وهي اامعيارية اانسبة من

 برامج بتطبيق اادول بعض ااتزام إاى أدى ااذي اأمر وهو  ، 10.5% إيطاايا ، 18 %اايونان مثل مرتفعة

                                                           

 .02احميمة خااد ، مرجع سابق ، ص   1
اساتها على ميزان المدفوعات " اليورو"العملة ااوروبية الموحدة سامية مقعاش ،   2 مذارة مقدمة انيل شهادة ااماجيستر في ااعلوم  الجزائري ،وانع

 .02، ص 0222/0222ااقتصادية ، تخصص اقتصاد دواي ، جامعة ااحاج اخضر ، باتنة ، ااجزائر ، 
 .02ق ، ص ابسامية مقعاش ، مرجع س  3
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 معاهدة في اامحدد اامعيار إاى ااقتراب ااسياسات من مجموعة تتضمن اامتوسط اامدى على اقتصادية

 .اامعاهدة تلك عليه نصت ما تحقيق في اأوروبية اادول جدية على دايل وهذا .ماستريخت
 اإجمالي المحلي الناتج إلى العام الدين نسبة :ثالثا

 اادين إجمااي نسبة تتجاوز ا أن ماستريخت معاهدة اشترطت واحد آن في وخطورته ااعام اادين أهمية نظرا

 من وتقترب اانخفاض نحو تتجه اانسبة هذ اانت إذا إا اإجمااي، اامحلي ناتجها من 60% الدواة ااعام

 واواسمبورغ وفرنسا أامانيا من اا أن وجد ماستريخت معاهدة توقيع ومع .مرضية بسرعة اامعيارية اانسبة

سبانيا  واسيما أخرى دول في مرتفعة اانسبة هذ اانت بينما وأقل 60% اامعيار هذا حققت اامتحدة واامملاة وا 

 اقتصاديات به تتسم ااذي ااتباين اانسب هذ وتوضح 101% .إيطاايا ،103% ايراندا ،129% بلجياا في

 .اأوروبي ااتحاد في ااعضوة اأوروبية اادول
 الفائدة سعر :رابعا

 معاهدة اشترطت اادول مختلف بين ااستثمارات توجيه على تأثير ومدى اافائدة سعر أهمية إاى باانظر

 متوسط مع باامقارنة باامائة 2 حدود اأعضاء اادول في اأجل طويلة اافائدة معدات تتجاوز أا ماستريخت

 في فائدة أسعار ثاث أقل) اأسعار في بااستقرار تمتعا اأوروبي ااتحاد دول ثاث أاثر في اامعدل هذا

 اامنافسة، وزيادة اأسعار، في ااشفافية من مزيد خلق أجل من وذاك 3 .(اأوروبي ااتحاد في اأعضاء اادول

 .اأعضاء اادول في ااقتصادي اانمو معدات ورفع
 الصرف سعر :خامسا

 وانطاقا .بينها فيما ااصرف أسعار تعدد ثم ومن عماتها تعدد نتيجة جمة متاعب اأوروبية اادول واجهت

 تبقى أن اانقدية ااوحدة في ااعضوية في ااراغبة اأوروبي ااتحاد دول ماستريخت معاهدة أازمت ااواقع هذا من

 بتقلبات ااسماح أي .اأوروبي اانقدي اانظام في ااصرف سعر آاية ااضيق اانطاق ضمن سنتين مدة عملتها
 اأخرى اادول من أي عملة مقابل ااعملة سعر تخفيض إاى االجوء دون اامقررة ااحدود في ااعملة صرف سعر

 وقد .(باامائة 15 ااواسع واانطاق باامائة 6 إاى 2 من ااضيق اانطاق) اأوروبي ااتحاد في اأعضاء

 سلبيات تافي هو اامعيار هذا وهدف .اايراندي ااجنيه باستثناء اامعيار هذا تحقيق ااعمات جميع استطاعت

 ااشراات، أداء على ااتقلبات هذ وتأثير ، باإتحاد اأعضاء اادول عمات بين ااصرف أسعار تقلبات ومخاطر
 .اأعضاء اادول بين اأموال رؤوس وحراة
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 .مفهوم ازمة الديون السيادية : المطلب الثاني 

، خصوصا مع تعرض  بصورة ابيرة Sovereign debts شاع في اافترة اأخيرة مصطلح ااديون ااسيادية
قرأ ااعبارة بشال شبه يومي في ت تاايونان امخاطر ااتوقف عن سداد ااتزاماتها نحو دينها ااسيادي، وبدأ

، إنها ببساطة أشهر عبارة  ماررة اإذاعة ونشاهدها على محطات ااتلفاز بصورةااصحف ونسمعها في محطات 
 .خال اازمة اقتصادية 

 .ومن هنا سنتطرق ااى تحديد تعريف اادين ااسيادي وخصائصه 

 .الدين السيادي وخصائصه ازمة تعريف : الفرع ااول 

 Sovereign debts تعريف الدين السيادي : اوا 

، وعندما تقوم  سندات ااديون شال، وتتخذ أغلب هذ  ااسيادة ذات ااحاومات اامترتبة علىهي ااديون 
، وغاابا ما تاون  إما طرح سندات بعملتها اامحلية ، ااحاومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين ا ثااث اهما

أو تقوم ااحاومة . ، وفي هذ ااحااة يسمى اادين دينا حاوميا حليينهذ ااسندات موجهة نحو اامستثمرين اام
، وااتي غاابا ما تاون بعملة دواية  بإصدار سندات موجهة المستثمرين في ااخارج بعملة غير عملتها اامحلية

 .ويطلق على اادين ااناجم عن هذ ااعملية عبارة اادين ااسيادي  1. اايورو أو اادوار مثل

، وعلى ذاك  عملتها اامحليةاادين ااسيادي إذن هو دين على حاومة دواة من دول ااعاام مقوم بعملة غير 
فإن اافرق بين اادين ااحاومي واادين ااسيادي هو في طبيعة عملة اإصدار ااتي يتم على أساسها اقتراض 

 .2ااحاومة

 .خصائص الديون السيادية :ثانيا 

 3:من اهم خصائص ااديون ااسيادية مايلي 

  تجعل اامخاطر اااامنة اامصاحبة اها ااديون ااسيادية ديون آمنة بشال عام ، غير ان ضخامة حجمها
على ااسواق ابيرة جدا وهذا في حااة تعرض احدى اادول اامدينة ااى ازمة سيواة تهدد قدرتها على 

 .ااسداد في اامواعيد اامجدواة اهذ ااديون 

                                                           

  /ar.wikipedia.org/wikiسيادي_،  دين 02:22،على ااساعة  02/20/0202، تاريخ ااطاع  دين سياديويايبيديا ااموسوعة ااحرة ،   1
، 02:22، على ااساعة  02/20/0202، موقع اافا بيتا نخبة اتاب اامال وااقتصاد ، تاريخ ااطاع  ماهي الديون السياديةمحمد ابراهيم ااسقا ،   2

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/14786  
ة ااورومتوسطية نادية بلورغي ،   3 ،مذارة مقدمة استامال متطلبات نيل شهادة  -دراسة حالة الجزائر–تداعيات ازمة منطقة اليورو على الشرا

 . 22، ص  0202/0202ااماجيستر في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص اقتصاد دواي ، جامعة محمد خيضر بسارة ، ااجزائر ، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/14786


ازمة الديون السيادية ااوروبية:                                                              الفصل اأول   

 

20 

 

  ويات ابير من قبل اامستثمرين في ااعاام ، نظرا انخفاض مست تحقق اقبال بأنهاتتميز ااديون ااسيادية
 .ااحاومات بشال عام ، مقارنة بديون مؤسسات ااعمال ااخاص  إقراضاامخاطر اامصاحبة 

 .تعريف ازمة الديون السيادية :  ثالثا

ويقصد بأزمة ااديون ااسيادية فشل ااحاومة في ان تقوم بخدمة ديونها اامقومة بااعمات اأجنبية اعدم قدرتها 
وتجدر اإشارة إاى أن . اااتزامات اامستحقة عليها بموجب اادين ااسياديعلى تدبير ااعمات ااازمة اسداد 

، وذاك حرصا منها على  معظم حاومات ااعاام تحرص على أا تفشل في سداد ااتزاماتها نحو ديونها ااسيادية
و نشوء ، أ ، ذاك أن توقف ااحاومة عن ااسداد ااحفاظ على تصنيفها اائتماني في سوق ااقتراض من ااتدهور

، يؤدي إاى فقدان اامستثمرين في اأسواق اادواية ااثقة في حاومة هذ اادواة وتجنبهم  إشارات تشير إاى ذاك
، أاثر من ذاك فان ردة فعل اامستثمرين ا تقتصر على  ااشتراك في أي مناقصات اشراء سنداتها في اامستقبل

نما يمتد ااذع أوائك ااذين يحملون سندات اادواة باقي اامستثمرين اأجانب في هذ اادواة  ااى ر اامااي أيضا، وا 
إاى قيام  2001 على سبيل اامثال أدت أزمة ااديون ااسيادية اأرجنتين في. وااذين ا يحملون هذ ااسندات

بسحب استثماراتهم من اأرجنتين مما أدى ( ااذي ا يحملون سندات اادين ااسيادي الدواة)اامستثمرين اأجانب 
اى حدوث تدفقات هائلة النقد اأجنبي خارج اادواة ومن ثم حدوث نقص حاد في اانقد اأجنبي ادى اادواة، إ

 1 .  اأمر ااذي أدى بااتبعية إاى نشوء أزمة العملة اأرجنتينية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .محمد ابراهيم ااسقا ، ماهي ااديون ااسيادية ، مرجع سابق   1
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 .مراحل ازمة الديون السيادية :  الثانيالفرع 

 1: يمان تتبع ازمة ااديون ااسيادية من خال اامراحل ااخمس ااتااية 

 اتصاعد اامسببة ااعوامل من مجموعة نتيجة اادواة على ااقائم اادين مستويات ترتفع:  اأولى المرحلة 

 أو ااضريبية اإيرادات افاية عدم نتيجة الدواة ااعامة اامااية ضعف بسبب تاون أن يمان ااتي ، اادين

 قدر على مع يتماشى ا نحو على الدواة ااعام اإنفاق مستويات ارتفاع أو تحصيلها عملية افاءة انخفاض

 اامحلي ااناتج من انسبة اادين ارتفاع استمرار اأوضاع هذ استمرار على ويترتب .إاخ ..ااضرائب جمع

 .الدواة اإجمااي

 ما وهو ، اادواة على ااقائم اادين مستويات تفاقم نتيجة اأسواق في ااقلق درجة ترتفع:  الثانية المرحلة 

 ااذي اأمر ،نها ديو  خدمة علىتها بقدر  ااثقة اتراجع نظرا ، اادواة بسندات اامستثمرين ثقة إاى اهتزاز يؤدي

 مخاطر ارتفاع امواجهة باادواة ااخاصة اادين سندات على ااعائد من أعلى معدات طلب إاى يدفعهم

  .ااسندات من ااجديدةتها إصدارا على اافائدة معدات ارتفاع بااتااي ويعني ذاك ، ااديون خدمة عن توقفها

 ناحية من اادواة على ااقائم اادين مستويات ارتفاع نتيجة اادين خدمة تالفة ترتفع  :الثالثة المرحلة 

 هي اذاك اانهائية اامحصلة تاون ثم ومن ، أخرى ناحية من ااجديدة ااسندات على اافائدة معدات وارتفاع

 .اادواة في ااناتج إاى اامااي ااعجز ارتفاع ثم ومن أابر نحو على الدواة ااعام اإنفاق مستويات ارتفاع

 خال من ااعام إنفاقها على ااسيطرة اادواة محاواة ااقتراض تالفة ارتفاع على يترتب:  الرابعة المرحلة 

 اامؤسسات من اامساعدة طلب خال من أو ، اها ااتحصيل افاءة درجة رفع أو ااضرائب زيادة محاواة

 حيث ، ااتقشف خيار إاى اادواة تلجأ أو ، ايمااا ااعجز على ااسيطرة دفبه اانقد صندوق مثل اادواية

 ااسياسة تلك أن غير ، الدواة ااعام اادين في اانمو ثم ومن اامااي اإنفاق مستويات بتخفيض اادواة تقوم

 اادين نسبة ارتفاع إاى يؤدي ما وهو ، اساد حااة في اادواة تدخل وقد اانمو معدات انخفاض عليها يترتب

 .ااناتج إاى

 ويقل ااقائم دينها بخدمة تقوم أن اادواة على ااصعب من يصبح ااتطورات اهذ ونتيجة :الخامسة المرحلة 

 حتى ،نها ديو  خدمة عن اادواة توقف إاى يؤدي قد ما وهو اادواة سندات شراء على إقدام اامستثمرين

 .إفاسها إعان إاى باادواة اأمر ينتهي
 

 

 

                                                           

، مذارة مقدمة استامال متطلبات شهادة ااماجيستر في ااعلوم  ستقبل الوحدة النقدية ااوروبيةاثر ازمة الديون السيادية على واقع ومرواق خااد ،   1
 .22،22: ، ص ص 0200/0202ااقتصادية ، تخصص اقتصاد دواي ، جامعة محمد خيضر ، بسارة ، ااجزائر ، 
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 .ازمة الديون السيادية اليونانية: المطلب الثالث 

،  0221تعود جذور ازمة ااديون ااسيادية ااتي برزت جليا في منطقة اايورو ااى اازمة اامااية ااعاامية سنة 
اتخاذ تدابير هامة ادعم ااقتصاد وإنقاذ ااقطاع اامااي بغية تجنب  عندما اضطرت اابلدان اامتقدمة ااى

ااناماش ، واضطرت اادول اااثر تضررا وخاصة اايونان من ازمة اادين ااسيادي ااى االجوء ااى اامساعدة 
 .اادواية من اجل ااخروج من اازمة

 .اقتصادهاتاريخ انضمام اليونان لاتحاد ااوروبي وطبيعة : الفرع ااول 

ار ان اايونان هي منبع اازمة وباعتب"  اايورو" تعتبر اايونان ااعضو ااثاني عشر في ااوحدة اانقدية ااوربية 
اايونان ااى ااتحاد ااوربي ومن ثم دراسة طبيعة ااقتصاد  انضمامدراسة تاريخيه حول  ااى سنتطرق اذا

 .اايوناني

 انضمام اليونان لاتحاد ااوروبي أوا

وانتفع بذاك من ال ااايات ااممنوحة من طرفه  0210سنة ااى يعود انضمام اايونان ااى ااتحاد ااوربي 
في شال صناديق اعانات يوفرها البلدان اامنطوية تحته واامتميزة بدخل اقل من اامعدل ااوربي ، هذ ااموارد 

مرات ، ففي حين اان  1سنوي الفرد ااواحد ب اامااية اتاحت اليونان تغطية عجز ميزانيته ، ومضاعفة دخله اا
دوار في ااوقت ااحااي ما اتاح اليونان  20222اصبح يقارب  0210دوار سنة  2222هذا اادخل يعادل 

مشاراة اادول اامتقدمة في ااتصنيف ااعاامي ااممنوح من طرف اامم اامتحدة التنمية وااذي صنف اايونان في 
،   0222دول جديدة ااى قائمة ااتحاد ااوربي سنة  02واان منذ ان انضمت  دواة ، 022على  02اامرتبة 

بدأت اامشاال ااقتصادية بااظهور في اايونان ، حيث ان معدل اادخل ااسنوي الفرد ااواحد بهذ اادول ا 
من ااعانات دوار أي اقل باثير من اادخل ااسنوي اليونان فانتقلت هذ ااخيرة من بلد منتفع  02222يتجاوز 

ااوربية ااى بلد مساهم فيها ، هذا ااتحول ااهام مع انتهاء اااعاب ااوامبية بأثينا وااذي تداين فيه اايونان اثرا 
اتحضير هذ اااعاب دون ان ننسى اانعااس انتهاء هذ اااعاب على ااسياحة في هذا اابلد وااتي تمثل 

 1.م اوحدها قرابة ااعشر الناتج اامحلي ااخا

 

 

 

 
                                                           

1
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 .طبيعة ااقتصاد اليوناني: ثانيا 

وفيما يلي  ،1ن باقي دول منطقة اايورو ااذي هو عضوا فيها عيختلف ااقتصاد اايوناني في طبيعته 
 2:ي يقوم عليها ااقتصاد اايوناني سنوضح اهم اانقاط اات

 .وااسياحة وااسارااعتماد بشال ابير في ااتصدير اأسواق ااوربية على قطاع اامنسوجات  -0

تعمل ااعديد من اامؤسسات من مستويات منخفضة من ااافاءة و اانتاجية  ما يجعلها عرضة  -0
 .الصدمات ااخارجية ااقادمة من تقلبات ااعملة وانخفاض ااطلب 

وبااتااي اماانية ااتعرض اخطر ضائقة مااية شديدة في  ،معظم اامؤسسات تعاني استدانة مفرطة  -2
 .اوقات اازمات

نقص اادوات اامااية ااوسيطة بين اامدخرين وااستثمار اامحتمل ااتي تمان ااشراة من تحسين ادارة  -2
 .اامخاطر اانتاجية ااتي يتعرضون اها

ما يجعل من ااصعب  ،هناك نقطة ضعف ابيرة في مجال ااتخطيط ااستراتيجي طويل اامد الشراات  -2
 .باانسبة ااقتصاد اايوناني ااتايف مع ديناماية ااقتصاد ااعاامي واغتنام فرص مع ذاك

هناك مشالة حادة في ااقدرة على تنفيذ اابنية ااتحتية ااعامة في ااوقت اامحدد مما يحدث تأخير شديد  -2
 .في ااستعداد امواجهة ااتحديات واغتنام اافرص اامتاحة 

 جذور اازمة المالية اليونانية و اسباب نشوبها : الفرع الثاني 

 3جذور اازمة المالية اليونانية : اوا 

قرن ااتاسع عشر ااى اوائل  من ااقرن ااخامس) عاشت اايونان تحت ااحام ااعثماني مدة تقارب اربعة قرون 
ت ااى وحينما ضعفت اادواة ااعثمانية حررت اايونان ارضيها من اانفوذ ااعثماني تدريجيا حتى وصل ، (عشر 

وبسبب ضعف ااقتصاد وتردي احوال اابنية ااتحتية اضطرت . ة اما تراها اايوم ااشال اامعاصر اخارطة اادوا
ل على اول قرض من بريطانيا وقد حصلت باافع ،اايونان ااى ااسعي الحصول على قروض من اادول ااوربية 

 .بعدها حصلت على قروض اخرى خال مراحل متتااية  ، 0102بعد ااستقال عام 

                                                           

رة  توسيع ااتحاد ااوروبي وتعميقه؟ ، رايس حدة ، نوي فاطمة اازهراء ،   1 ااملتقى اادواي ااثاني حول واقع ااتاتات ازمة اليونان هل تعيق ف
 . 2، ص 0200فيفري ،  02-02ااقتصادية زمن اازمات ، الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسيير ، اامراز ااجامعي ااوادي ، يومي 

، ااملتقى اادواي ااثاني حول واقع ااتاتات ااقتصادية  اازمة اليونانية بين اانتشار واانحسار ااوروبياح رحيمة ، رحماني موسى ، بوصبيع صا  2
 .0،3: ، ص ص0200فيفري ،  02-02زمن اازمات ، الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسيير ، اامراز ااجامعي ااوادي ، يومي 

، 02:22، على ااساعة 02/20/0202: ، مراز ااجزيرة الدراسات ، تاريخ ااطاع اازمة المالية اليونانية جذورها وتداعياتها  عبد االطيف درويش ،  3
 http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/2012611135511179908.htm:  على ااموقع 
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في ااسنوات   : ا اربع مرات اتزامات ااديون و اعلنت افاسهاإيفاء بإاعلنت اايونان عن عجزها عن 
ستحقات ديونها في اامرات ، وتااد تاون اسباب عجز اايونان عن ايفاء بم 0220،  0122،  0122، 0102

ااسابقة هي نفس ااسباب ااتي ادت ااى عجز اايونان عن اايفاء بمستحقات ديونها حاايا ، وااتي قد تقودها ااى 
 .ااعان اارسمي عن اافاس المرة ااخامسة بعد ااستقال 

ااهداف اامرجوة منها وذاك إا ان هذ ااديون ام تحقق  ،و على اارغم من تنويع اايونان امصادر اقتراضها 
 :اأسباب ااتااية 

  اانفاق ااعااي على ااتسلح. 

 ااتسيب ااداري اافساد. 

 تخلف اانظام اامصرفي. 

 ضعف اابنية ااتحتية. 

 تخلف ااقوانين اامتعلقة بااستثمارات ااجنبية. 

 ة واجتماعية وخشيتها اابيروقراطية واامحسوبية ااسياسة وعجز اادواة ن تطبيق ااقوانين احسابات سياسي
 .من اانفاذ

 جز اادواة عن جمع ااضرائبع. 

  وااتي تعتبر من اقصى ااديون شروطا وأعاها فائدة  ،اااتزامات و ااعباء اامااية الديون اايونانية، 
 .اانت تتم تحت ظروف اقتصادية وسياسية ضاغطة وذاك أنها

  ااوروبية  بعد دخواها ااتحاد ااوروبي وذاك اضعف فقدان اايونان احصتها في ااسواق اامحلية و
 .قدرة ااتنافسية الصناعات اايونانية مقارنة بااصناعات ااوروبية 

  ضعف ااسياحة وذاك بسب عدم تحديد اابنية ااسياحية مقابل نمو مرااز سياحية منافسة مثل بعض
 .اابلدان اوربا ااشرقية ، تونس ، مصر ، ترايا 

 إعداد موظفي اادواة واامتقاعدينحتى ان اادواة ام تان اديها احصائيات  ،علوماتي ضعف اانظام اام، 
 .حتى ان اثيرا منهم اانت تصرف رواتبهم حتى بعد مماتهم

  حيث انه اقرب ااى ااتعليم اانظري منه ااى  ،عدم توافق اانظام ااتعليمي مع متطلبات سوق ااعمل
 .ااعملي

 وهي من اامشاال ااتي تعاني منها  ،ي يشال عبئا على ااقتصاد ازدياد اعداد اامتقاعدين وااذ
 .اامجتمعات ااوربية ااهرمة

  عودة اعداد ابيرة من ابناء ااجاايات اايونانية من دواة ااتحاد ااسوفياتي سابقا ، وما ترتب على ذاك
 .اعباء اقتصادية اضافية على مؤسسات اادواة وصناديق ااتامين من 
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  تقوم اامستشفيات و ،فعلى سبيل اامثال  ،ضعف مستوى ااتنسيق بين مؤسسات اادواة ووزاراتها 
وصناديق ااتامين بتحديد ميزانيتها بنفسها ودون رقابة او اقرار حاومي مما ادي ااى  اادارات اامحلية

 .هدر ابير اأموال

عيات ذاك حتى ان احد ااسياسيين واستمرت اايونان في سياسة االجوء ااى ااقتراض دون حساب اتدا
 ".اايونان مدمنة ديون " ااوربيين قال ان 

فقد اان ينظر  ،واون ان هذ ااحااة استمرت اسنوات طويلة  ،اان اانفاق يفوق باثير مستوى اادخل 
 .اايها انها حااة طبيعية دون ان ياون ادى ااساسة اايونانيين حطة عملية اموجهتها وااتعامل معها

 .اسباب نشوب اازمات اليونانية :  ثانيا
 1:هناك عوامل داخلية وخارجية ادت ااى ظهور هذ اازمات 

I.  داخلية الالعوامل: 

 %2حيث نما ااقتصاد بنسبة   0222-0220حقق ااقتصاد اايوناني انتعاشا ونشاط خال اافترة 
مما ادى ااى زيادة  ،وساهم بذاك تسهيل ااتوسع في منح ااقروض وااتسهيات اائتمانية من قبل اابنوك 

بينما زادت اايرادات بنسبة  %12وزاد اانفاق خال هذ اافترة بنسبة  ،استهاك ااقطاع ااخاص 
رواتب بمعدل وزادت اا ، بليون يورو سنويا 02اذاك ساهم ضعف ااتحصيل ااضريبي بمبلغ  ، %20
، انسبة مما ادى ااى ضعف ااتنافسيةبينما بلغت اازيادات في ااتحاد ااوربي نصف هذ ا ، سنويا 2%
 .زيادة عجز ااميزان ااتجاريو 

II.  الخارجيةالعوامل. 

 :اذ تتمثل اهم ااسباب ااخارجية في 
  تتماشى  ،تصادية غير حقيقة اصدرت ااحاومة اايونانية بيانات اق :دخول في عضوية العملة ااوربية

وذاك ااي  ،نسب اادين ااعام وعجز ميزان اامدفوعات ااى مجمل ااناتج اامحلي . خت يماستر اقية مع اتف
مما ادى ااى ااتأخير في اتخاذ اجراءات مااية واقتصادية احل  ،يتسنى اها دخول عضوية ااعملة ااوربية 

 .هذ اامشاال
   ودخلت في راود اقتصادي  ،اامااية ااعاامية  باأزماتاايونان  تأثرت : 2118اازمات المالية العالمية

مما ادى ااى زيادة نسبة اابطااة  ،وضعف ااتنافسية  ،بسبب ضعف اادخل من ااسياحة واانقل اابحري 
 . % 002اما بلغت نسبة اادين ااعام ااى مجمل ااناتج اامحلي  ، 0222في عام  %2اتصبح 

 ازدادت مخاوف اادائنون واامستثمرون في بعض  ، 0222منذ نهاية عام  :العام  المبالغة في الدين
مة ثقة في وهذا ادى ااى ظهور از ( اابرتغال ، اسبانيا  ،ايطاايا  ،ايراندا  ،اايونان ) اادول ااوروبية 

ان مصاحبة تخفيض ااتصنيف أانتمائي اليونان اهذ اامبااغة في اادين . سندات ااحاومية اايونانية اا
 .ادى ااى قرع جرس اانذار في ااسواق اامااية، ااعام 

                                                           

 .22،20: ، ص ص0202،  02، مجلة ااباحث ، ااجزائر ، ااعددسباب والحلول اا: ازمة الدين السيادي في اليونان بواااور نور اادين ،   1
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 خطط اانقاذ ااوروبية تطور اازمة اوروبيا و : المبحث الثالث 

انها اصبحت تهدد ايان ااتحاد ااوروبي سياسيا  انتيجة اتفاقم ااديون ااسيادية في منطقة اايورو ادرجة
 .واقتصاديا فان هذا ااايان اتخذ مجموعة من ااجراءات من اجل ااتقليل من حدة هذ اازمة وتوسعها 

 .تطور ازمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو:  ااولالمطلب 

حيث ام تتوقف  ، 0200واقتصادي ومااي اعام تفاقمت اازمة في منطقة اايورو اتصبح اهم حدث سياسي 
جز ااناجم عن اازمة اامااية عازمة تعاظم اادين ااسيادي وضعف ااقتصاد على اايونان فقط بل انتقلت عدوى اا

 .وفيما بعد ااى ايطاايا ،ااعاامية وااتهرب عن دفع ااضرائب ااى اسبانيا واابرتغال 

 .ثر تضررا من اازمةوسنتطرق في هذا اامطلب ااى اادول ااا

 .ازمة الديون في البرتغال:  اوا

 0200تفاقمت ازمة ااديون في اابرتغال بسبب ااضطرابات ااسياسة في منتصف شهر مارس في عام 
من منصبه بعد رفض اابرامان ااباد تدبير ااتقشف ااتي " جوزيه سواراتيس " استقااة رئيس ااوزراء اابرتغااي ,

ااحزب ااشترااي  ام يان إدارةاتي اانت تهدف ااى تجنب عملية خطة اانقاذ ونتيجة اذاك فرضتها ااحاومة وا
و ااتمويل ااخارجي في حاات  ،اامؤقتة اي خيار سوى ااحصول على حزمة اانقاذ من ااتحاد ااوربي 

وتم  ،ية البرتغال ااطوارئ اانت هناك حاجة اتغطية تااايف ااتعويض و اعادة تمويل ااتزامات ااديون ااخارج
على خطة انقاذ من صندوق اانقد اادواي و  ،مليار يورو في اوائل شهر ماي  21ااتفاق على برنامج انقاذ 

وااذي يرتاز على ثاثة راائز ااقتصاد  ،ااتحاد ااوربي من اجل تحقيق ااستقرار في اوضاعها اامااية 
 1:اابرتغااي 

 ااتايف اامااي. 

  ااتنافسيةتحسين ااقدرة. 

 تعزيز اامائمة اامااية القطاع اامصرفي. 

من خال  ، 0202من ااناتج ااجمااي في  %2وتهدف خطة اانقاذ ااوربية ااى تخفيض عجز ااميزانية 
تنفيذ مجموعة اخرى من اازيادات ااضريبية وتخفيضات في اانفاق و اصاحات سوق ااعمل و اعادة رسملة 

وفيما يلي .سياسي واسع اانطاق ، حيث ان هذ ااصاحات تتمتع بتأييدج ااخصخصة وتسريع برنام ،اابنوك 
 .بعض اامؤشرات ااقتصادية ابرتغال

 
                                                           

 .21احميمة خااد ، مرجع سابق ، ص   1
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 (.2114-2111)برتغال دولة البعض المؤشرات ااقتصادية ل( : 1)جدول 

 0202 0202 0200 0200 0202 ااسنة اابيان
 2.1 -0.2 -2.0 -0.2 0.2 (%)ااناتج اامحلي ااجمااي 

 2.1 2.2 0.1 2.2 0.2 ااتضخم
 02.1 02.2 02.2 00.2 00.2 اابطااة

 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 توازن ااموازنة ااعامة
 002.2 002.2 002.0 021.0 22.2 اادين ااعام ااجمااي

 -0.1 -2.2 -2.2 -2.2 -02.2 ميزان ااحساب ااجاري
Source : European commission, European Economic Forecast , winte 2014 p :91. 

 

 .ازمة الديون في اسبانيا:  ثانيا

 ،مع انتشار اازمة ااوربية بدأت اثارها تصل ااى اادول ااوربية ذات ااقتصاد ااقوي ااسبانيا وبلجياا 
اذ  ،جز عن سداد ديونها ااعامة عاماانية تعرضها النتمائي اسبانيا وااذي يعني اإخاصة مع تردي ااتصنيف 

من ااناتج اامحلي ااجمااي وما زاد تفاقم ااوضع  %00.0ما يقارب  0222وصل ااعجز في ميزانيتها في 
تردي سوق ااعقارات واابناء ااذي اان يواد ايرادات عااية الحاومة اان ااحاومة ااسبانية قاومت بشدة 

تحت ضغط ااحاومة  %2وا تزال تحاول اابلوغ ااى نسبة  0200في  %2ااى واستطاعت تخفيض ااعجز 
اذ ان ( رابع اابر اقتصاد في ااتحاد ااوربي ) خاصة ااونها من ااقوى ااوربية ااقتصادية ، وااتحاد ااوربي 

 1.اقتصادها اابر من اقتصاد اايونان واابرتغال وايراندا مجتمعة

 (.0202-0202)قتصادية ادواة اسبانيا وفيما يلي بعض اامؤشرات اا

 

 

 

 

 
                                                           

1
، مذارة مقدمة انيل شهادة ااماستر في  -دراسة حااة اامغرب واأردن –مقليد مريم ، أزمة ااديون في أوروبا وتأثيرها على قطاع ااسياحة في اادول ااعربية   

 .12، ص0202/0200ااعلوم ااتجارية ،  تخصص تسويق وتجارة دواية ، جامعة محمد خيضر ، بسارة ، ااجزائر ، 
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 (.2114-2111)بعض المؤشرات ااقتصادية لدولة اسبانية :  (2)الجدول رقم 

 0202 0202 0200 0200 0202 ااسنة اابيان
 0 -0.0 -0.2 2.0 -2.0 (%)نمو ااناتج اامحلي ااجمااي 

 2.2 0.2 0.2 2.0 0 ااتضخم
 02.2 02.2 02 00.2 02.0 اابطااة

 -2.1 -2.0 -02.2 -2.2 -2.2 توازن ااموازنة ااعامة
 21.2 22.2 12.2 22.2 20.2 اادين ااعام ااجمااي

 -2.2 -0.0 -0.2 -2.0 -2.2 ميزان ااحساب ااجاري
Source : European commission, European Economic Forecast , winte 2014 p :65. 

 .ازمة الديون في ايطاليا : ثالثا 

 0.0حوااي  0202اذ بلغ ااناتج اامحلي ااجمااي اها في  ،تعتبر ايطاايا ثامن اابر اقتصاد في ااعاام 
اما تعد من اابر ااسواق إصدار ااسندات ااحاومية وهو ما جعل ااخال بسداد ديونها يؤدي  ،تريليون دوار 

ااى ارتفاع أافائدة اان حجم اادين ااهائل جعلها تدخل في دوامة اازمة باارغم من اقتصادها ااضخم وااذي يبلغ 
يليون دوار اي ما يعادل تر  0.0ااى  0200فقد وصل حجم دينها في  ،ثاث اضعاف ااقتصاد اايوناني 

وااحااة اايطااية قد زادت من تعقيد اازمة ان ااصندوق ااوروبي ام  ،من ااناتج اامحلي ااجمااي  002%
يعد قادرا على مواجهة ااحتياجات ااتمويلية التعامل مع ااديون البلدان اازمة خاصة ذوي ااديون ااضخمة 

 1.امؤشرات ااقتصادية ايطااياوفيما يلي جدول يوضح بعض ا.اايطاايا 

 (.2114-2111)بعض المؤشرات ااقتصادية لدولة ايطاليا :  (3)الجدول رقم 

 2014 2013 0200 0200 0202 ااسنة اابيان
 2.2 -0.2 -0.2 2.2 0.2 (%)ااناتج اامحلي ااجمااي 

 2.2 0.2 2.2 0.2 0.2 ااتضخم
 00.2 00.0 02.2 1.2 1.2 اابطااة
 -0.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.2 ااموازنة ااعامةتوازن 

 022.2 020.2 002.2 002.2 002.2 اادين ااعام ااجمااي
 0.1 0.2 0.0 -0.0 -0.2 ميزان ااحساب ااجاري 

Source : European commission, European Economic Forecast , winte 2014 p :71. 

                                                           
1
 .66مقليد مري ، مرجع سابق ، ص   
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 . خطط اانقاذ ااوروبية والحلول المقترحة لحل اازمة : المطلب الثاني 

مجموعة من  إتباعمن اجل ااحفاظ على اانظام اانقدي ااموحد ادول منطقة اايورو ، سارعت هذ اادول 
 . فأاثرااجراءات امحاواة ااخروج من اازمة ومنع توسعها وتفاقمها ااثر  ااتدابير و

 .خطط اانقاذ ااوروبية : الفرع ااول 

ومقابل ذاك فرض عليها ااقيام   ،" اليونان"  حزمة اإنقاذ اامااية"ااتحاد اأوروبي قدم قروضا سريعة سماها 
 1:بااعديد من اإجراءات أهمها ما يلي 

  ؛ شخص من موظفي ااقطاع ااعام من مناصبهم 022,222إعفاء 

  ؛ واامرتب اأساسي ومعاشات ااتقاعدخفض اامرتبات عموما 

 ؛ رفع سن ااتقاعد 

 ؛ رفع ضريبة اادخل وااضريبة على ااسلع 

 ؛ تحسين أداء جهاز ااتحصيل ااضريبي 

 ؛ دمج أو حل ااعديد من مؤسسات ااقطاع ااعام بغرض خفض اإنفاق 

 خفض اإنفاق على ااتسلح . 

 :واانت حزمات اإنقاذ اأوروبي ااموزعة ااآتي

I.  2( :2111 -2111)اانقاذ ااولى حزمة 

وصندوق اانقد اادواي إاى دول منطقة اايورو  2010 يونيو 23 قدمت ااحاومة اايونانية طلبا رسميا في
ن ااخطة قروضا من م، وتتض أيام مع اامفوضية اأوروبية 02بتفعيل خطة اإنقاذ اامااي ااتي اتفق عليها قبل 

مليار يورو تحتاجها ااحاومة اايونانية النفقات اامااية خال  22دول ااتحاد اأوروبي وصندوق اانقد بقيمة 
مليار يورو اسندات يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايو  02ن اتسديد ااسنة ااجارية إضافة إاى حاجة اايونا

 .فإن اايونان غير قادرة على إعادة تمويل هذ ااسندات% 1.2وبسبب ارتفاع معدات اافائدة إاى 

، فيما  وردت اامفوضية اأوروبية على ااطلب اايوناني بأنها سوف تقوم بتفعيل اآاية في أسرع وقت ممان
نحن مستعدون التحرك سريعا اتلبية هذا ااطلب وتقديم "عام صندوق اانقد اادواي دومينيك شتروس صرح مدير 

                                                           

، ااملتقى اادواي ااثامن حول  -ازمة اليونان نموذجا -في خلق اازمات المعاصرةاثر تحرير سعر الفائدة خير اادين معطي اه ، سامية بزازي ،   1
 22/21، سايادة ، ااجزائر ، يومي  0222اوت  02ااتحادات اانقدية في ظل اازمات اامااية ، الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسيير ، جامعة 

 . 02، ص  0202ماي 
ومي اليونانيويايبيديا ااموسوعة ااحرة ،   2  ، 02:20، على ااساعة 20/22/0202، تاريخ ااطاع  ازمة الدين الح

http://ar.wikipedia.org/wiki/ اايوناني_ااحاومي_اادين_ازمة   

http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
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انا نعمل بشال وثيق مع ااسلطات اايونانية منذ "وأضاف ". مليار دوار 22اامساعدة اليونان واابااغة قيمتها 
 .أيام مع ااسلطات وااتحاد اأوروبي أسابيع ابحث اامساعدة ااتقنية وادينا فريق على اأرض في أثينا يعمل منذ

 02، وبعد ذاك ستقرر اادول ااـ ويتعين على اامفوضية واابنك اامرازي اأوروبي أوًا تقييم احقية اايونان بااطلب
وقاات اامفوضية اأوروبية إن قروضًا . ما إذا اانت ستدعم اايونان مااياً ” منطقة اايورو“اأخرى اأعضاء في 

 .اليونان في أقرب وقت ممانطارئة ستصرف 
 (بالمليار يورو )  2111القروض الممنوحة لليونان حتى ديسمبر ( : 4)الجدول رقم 

 اامجموع  صندوق اانقد  منطقة اايورو  ااتاريخ  اادفعات

 02.2 2.2 02.2 0202ماي  اادفعة ااواى 

 2.0 0.2 2.2 0202سبتمبر  اادفعة ااثانية 

 ااثااثة اادفعة
 0202 ديسمبر

 0200جانفي 
2.2 0.2 2.2 

 02.2 2.0 02.2 0200مارس  اادفعة اارابعة 

 00.2 2.0 1.2 0200جويلية  اادفعة ااخامسة 

 1.2 0.0 2.1 0200ديسمبر  اادفعة ااسادسة 

 22.2 02.0 20.2 ____ اامجموع 
ومي اليونانيويايبيديا ااموسوعة ااحرة ،  :المصدر ، 02:20، على ااساعة 20/22/0202، تاريخ ااطاع  ازمة الدين الح

 /http://ar.wikipedia.org/wiki اايوناني_ااحاومي_اادين_ازمة
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II.  1( :  2112فيفري ) حزمة اانقاذ الثانية 

، وتتضمن ااحزمة جملة  ااحزمة ااثانية إنقاذ اايونان2012 فيفري  21أقرت دول منطقة اايورو في 
فضا عن اتفاق اتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من ااقطاع ،  مليار يورو 022إجراءات خصصت اها 

من خال اتفاق مباداة مع اامؤسسات اامااية ااخاصة ينص على  مليارات يورو 022ااخاص ينص على شطب 
مليار يورو عن  022من قيمة سندات اادين اايوناني ااتي تحوزها تلك اامؤسسات أي ما يعادل % 22.2شطب 

، تتراوح  اسندات ااقديمة بأخرى جديدة بتاريخ استحقاق يحل بعد ثاثين سنة وبنسبة فائدة متغيرةطريق تبديل ا
، إاى أن تنتهي آجال استحقاق  في ااسنوات ااموااية%  2.2، و0202حتى  %2، و 0202حتى % 0بين 

مليار  022جموعها إاى ، وأما ااقروض ااتي سيقدمها اادائنون اادوايون فتصل في م 0220ااديون اايونانية في 
 222وتهدف خطة اإنقاذ إاى إعادة هيالة ديون اايونان ااتي تناهز  ، 0202يورو، تسدد تدريجيا إاى غاية 

من ناتجها اامحلي  %022، ومن اامتوقع أن تقلص إجراءات ااحزمة ااثانية ديون اايونان من  مليار يورو
، وهي اانسبة اأقصى الدين ااتي يمان أن تتحملها ااباد على اامدى  2020في % 002.2اإجمااي إاى 

 . اابعيد

 .جهة اازمة ااجراءات والحلول ااوروبية لموا: الفرع الثاني 

 تلك تنفيذ امتابعة أجهزة وشالت ، اقتصادية إجراءات اايورو منطقة دول اتخذت ، امواجهة اأزمة اأوروبية

 2 :يلي ما إنشاؤها تم ااتي أهم ااهيئات ومن ، اإجراءات
على  0202أيار / مايو 22اتفق ااقادة اأوروبيين في (: EFSF)صندوق ااستقرار المالي اأوروبي -

اايورو ااتي تواجه ، يهدف إاى توفير اامساعدة ادول منطقة  إنشاء صندوق أوروبي ااستقرار اامااي
علما أن . مليار يورو في اأسواق اامااية 222، قادر على إصدار  صعوبات ودرء أخطار اأزمات اامااية

مليار يورو  22مليار يورو من قبل صندوق اانقد اادواي وفي حدود  022هذا اادعم قد يعزز في حدود 
مليار يورو تسمح  222ه تم تشايل قدرة قوامها ، أي أن من ااتسهيات اأوروبية امساندة ميزان اامدفوعات

ونسبة مشاراة دول منطقة اايورو في ااصندوق تعتمد على . بمواجهة اأزمة ااسيادية داخل منطقة اايورو
، تليها فرنسا بنسبة  %02حجم حصتها في اامرازي اأوروبي، حيث تأتي أامانيا في اامقدمة بنسبة 

يطاايا بنسبة  02% الما اان ااصندوق أابر الما : "قال ااخبير ااقتصادي يان راندواف وقد.  %01، وا 
                                                           

، ااملتقى اادواي ااثامن حول ااتحادات ة اليورو في انتشار ازمة الديون السيادية اليونانية في منطق دور التحرير المالينزار سناء ، زايدي مريم ،   1
ماي  22/21، سايادة ، ااجزائر ، يومي  0222اوت  02اانقدية في ظل اازمات اامااية ، الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسيير ، جامعة 

 .22، ص  0202
ااملتقى اادواي ااثامن حول ااتحادات اانقدية في ظل انطاق شرارة ازمة الديون السيادية ااوروبية ، ...، اليونان  خنطيط خديجة ، خلخال منال  2

: ، ص ص 0202ماي  22/21، سايادة ، ااجزائر ، يومي  0222اوت  02اازمات اامااية ، الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسيير ، جامعة 
02 ،00 . 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/2020
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اان  ".اان ذاك أحسن أن ذاك يعني وجود ما يافي من اأموال ارسملة اابنوك واانظام اامااي اأوروبي
مقرا اه، يتطلب موافقة برامانات اادول اامشاراة فيه على  الواسمبورغتابير حجم ااصندوق ااذي يتخذ من 

 .ذاك
يقوم هذا ااجهاز بتقديم ااتمويل في حااة ااطوارئ وااحاات (: EFSM)الجهاز المالي اأوروبي للموازنة  -

 .اامستعجلة

ة  - تتابع هذ ااهيئة تنفيذ ااقوانين وااعقوبات وتحدد نسبة ااعجز اامسموح (: EFC)الهيئة اأوروبية المشتر
   .بها، وتضع شروط اإقراض

 وتقديم وااحاومات اامصارف على اارقابة تشديد منها ، إجراءات عدة اأوروبي اامرازي اامصرف اتخذ اما

 مباشر بشال قروض بتقديم قرار واتخاذ ، اامااية اامؤسسات على إصاحات وفرض ، اها اأمد قروض طويلة

 دون ي ُحول قد ما اادول مديونيات ترتفع ا وحتى ، اامصارف تلك تعثر تبعات اادول ا تتحمل حتى المصارف

 ابيرة مبااغ رصد اأوروبي اامرازي اامصرف أن اما .ااحاجة عند اامااية ااعاامية اأسواق إاى اجوئها

 .وااتنمية ااستثمار
، فاأزمة  إن دول منطقة اايورو ستعيش أزمة طويلة اامدى رغم ااقوانين ااتي فرضت وااقرارات ااتي اتخذت

، فااعديد من اادول ما زاات تستورد أاثر مما  إاى عجز في ااميزان ااتجاريحدت من ااستهاك وهو ما أدى 
مليار دوار  22، اما أنه هناك تزايد في عجز ااميزان ااتجاري يزيد عن  ، فقد انخفضت صادرات أامانيا تصدر

سبانيا واايونان ااساد ما ا يشجع وسندات اادول اأوروبية تواجه حااة من فقدان ااقيمة وا. اال من إيطاايا وا 
وقد أصبحت منطقة اايورو منطقة طاردة ااستثمار وارؤوس اأموال ترتفع بها ااضرائب ويزداد بها . على شرائها

 .ااتوتر واأثر اانفسي ااناجم عن مخلفات اأزمة
 ، واأرقام ، فهي أعمق مما تبدو ام تنجح ااحاومات في محاصرة اأزمة اأوروبية وااحد من انتشارها

، فااحاومات ان تاون قادرة على تطبيق اإجراءات  ااحقيقية الديون أابر باثير من اأرقام اامعلن عنها
ااتقشفية، وسيزداد عدد اأفراد واامؤسسات ااعاجزة عن دفع ااضرائب في ظل اابطااة ااتي تصل في بعض 

احياة في جسدها ااميت عن طريق وباانسبة البنوك ااتي يصر ااتحاد اأوروبي على بعث ا%. 02اادول إاى 
وبذاك ان تذهب اأموال إاى ااستثمار ااذي ان ياون قادرا  ،ااقروضتمويلها فستزداد في تحفظها إزاء تقديم 

 وخاصة اايورو، منطقة تعيش أن ااقادمة اافترة في ويتوقع. على ااستمرار بسبب ااضرائب وارتفاع ااتااايف

ااقتصادية ويؤدي  أعبائها من يزيد ما ااجتماعية،  وااصراعات واإضرابات ااقاقل من حااة أوروبا، جنوب
اى اانقابات مع ااصدام إاى    .سياسية تغيرات وا 

 ، اايورو منطقة دول من أي إفاس دون حال ااذي ااحد إاى اأزمة مع تعاملت اأوروبية اإجراءات أن رغم
 اذاك،  طويلة افترة اذاك وستبقى ، ديونها أزمة مواجهة عن وعاجزة هشة زاات ا اادول هذ ن اقتصاديات أ إا

 :يلي بما أوروبا أن تقوم اأجدر من فإنه
 ؛ ديونها فوائد من اامتعثرة اادول إعفاء -
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 ؛ القوانين اامصارف مخاافة دون الحيلواة اامصرفية ااتعامات ال على رقابة فرض -

 ؛حاومية أو مصرفية وساطة دون ااستثمار اامباشر اادعم -

ازامها ااحاومات على رقابة فرض -  ؛ اأوروبية بااقوانين وا 

 ؛ هجرتها من وااحد اأموال رؤوس حراة متابعة -

 واأجور؛ وااتقاعد اااضرائب وااجتماعية اامااية ااقوانين وتوحيد موحدة، مااية هيئة تشايل -

 محاواتها عن اأوروبية ااصناعية اادول وتوقف ، اازمن من افترة ااداخلية اأسواق على أوروبا انافاء -

 .تجاريا وااصين اأميراية اامتحدة ااوايات منافسة بغرض اايورو اخفض قيمة
 إاى اادول من وسيضطر ااعديد ، أوروبا جنوب دول وخاصة اأوربية اادول بعض قد تنهار ، ذاك بخاف

 ااعملة أو ثنائية ازدواجية بفارة اأخذ إاى اامتعثرة اادول اجوء هو اأرجح وااحتمال .اايورو منطقة من ااخروج

اافعل  ردود تفادي على سيساعد وهذا ، ااخارجية التعامات واايورو ، ااداخلية التعامات محلية عملة أي
 حل خارج عن البحث ذهبت أزمة واجهت الما تاريخيا أوروبا أن هو ااقضية في ما أسوأ واان .اامحتملة

 .ثمن وبأي طريقةبأية  حدودها
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 .مستقبل منطقة اليورو في ظل ازمة الديون السيادية :  المطلب الثالث

،  ، وشااوا في قدرته على ااستدامة انتقد بعض ااقتصاديين اأمريايين اتفاقية ااتحاد اانقدي اأوروبي   
ضرورة وجود نظام التحويات اامااية بين بسبب افتقاد أحد ااشروط اأساسية امنطقة ااعملة اامثلى ، وهو 

، بما يساعد ااتحاد اانقدي على ااتخفيف من أثر أي أزمة  ، خصوصا في أوقات اأزمات اادول اأعضاء
وقد شالت أزمة ااديون ااسيادية اليونان اختبارا حقيقيا امنطقة  سيواة طارئة تلحق باادول اأعضاء في ااتحاد

 1.يورو على محك حقيقي، تطرح بشأن مستقبله عدة سيناريوهاتاايورو وهذا ما يجعل اا
 " .انهيار اليورو"البديل ااول : الفرع ااول 

رأى بض اامراقبين ان انهيار اايورو ربما اصبح شبه حتمي وهو مجرد وقت ا ااثر وان هناك اااثير من 
طقة اايورو وخاصة مجموعة اادول ااخطار ااتي تحيط اايورو بسب اازمات ااتي تعصف ببعض اادول في من

 PIIGS.2اامسماة ( ، ايطاايا ، اايونان ، اسبانيا  ايراندااابرتغال ، ) ااخمس 
 .و اظهرت هذ اازمة احتماات عديدة قد تعجل بخروج بلد او ااثر من اايورو 

ثر من بلدان الجنوب : اوا   3.احتمال انسحاب بلد واحد او ا
اامطروحة معقواية هو سيناريو ااخروج من اايورو من جانب اادول اامضطربة ماايا، أاثر ااسيناريوهات     

غير أنه اأسف فإن علمية ااخروج ايست بهذ ااسهواة ااتي قد تبدو العيان، إن عملية خروج أي دواة من 
اخروج وأن فاابعض يرى أنه ا آثار تذار اعملية ا. ااتحاد اانقدي تثير مجموعة من ااقضايا محل اانقاش

اأمور ان تاون أسوأ مما هي عليه اآن في ظل اامشاات ااتي أدت إاى ظاهرة ااديون ااسيادية، أي أن مثل 
هذ اادول اامدينة ان تجد عملية ااخروج بمثل هذا ااقدر من ااسوء، فهي تواجه أصا مثل هذ اآثار على 

 .شديدا القضية محل اانقاش ، وهو ما أرا تبسيطا اامستويين ااقتصادي وااجتماعي

، يرى اابعض أن عملية ااخروج ستحقق فوائد المجموعتين من اادول، تلك ااتي ستخرج،  من ناحية أخرى
فباانسبة الدول ااتي ستخرج من اامنطقة سوف تتمان هذ اادول من . وتلك ااتي ستبقى في عضوية اايورو

، بدا من تراها في يد اابنك اامرازي  اسياسة اانقدية فيهااستعادة استقاايتها وسيطرتها على عملية صناعة ا
اأوروبي، وتؤدي استعادة استقااية اادواة من ااناحية اافنية إاى تماينها من أن تصمم وتنفذ سياسات نقدية 

، بدا من أن تتبع سياسات نقدية مصممة أساسا الوضع  تتماشى مع متطلبات وضعها ااقتصادي ااخاص
، أنه سيمان دوا  ، وقد يبدو العيان أن ترك اايورو يعد أمرا جذابا اهذ اادول ااعام في اامنطقةااقتصادي 

                                                           

، ااملتقى اادواي ااثاني حول واقع مستقبل ااتحاد ااقتصادي والنقدي ااوربي في ظل ازمة الديون السيادية لليونان بوخاري احلو ، عايب وايد ،   1
 .02، ص 0200ري ، فيف 02-02ااتاتات ااقتصادية زمن اازمات ، الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسيير ، اامراز ااجامعي ااوادي ، يومي 

 ، 02:22، على ااساعة 20/22/0202: ، تاريخ ااطاع من جديد ( هتلر)وعودة ..ازمة اليورو والمستفحلة محمد نجيب ااسعد ،   2
http://www.alwatan.com/graphics/2012/07jul/7.7/dailyhtml/qadaia2.html 

، 02:02، على ااساعة 20/22/0202 اإطاعصادية ااااترونية ، تاريخ تااجريدة ااق و ،السيناريوهات المستقبلية لليور محمد ابراهيم ااسقا ،   3
http://www.aleqt.com/2011/01/07/article_488411.html 
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يطاايا من أن تخفض قيمة عماتها اامحلية بما يساعد على جعل أجور عمااها تتماشى مع  مثل إسبانيا وا 
الدول ااتي ستبقى مثل أامانيا على  أما باانسبة. ، اأمر ااذي سيرفع من مستويات تنافسيتها اادواية إنتاجيتهم

سبيل اامثال فإنها ستتمان من اامساعدة على تصميم سياسات نقدية مغايرة ا تسبب اها تضخما نتيجة افتح 
، أو أن تحدد معدات اافائدة ااتي تتماشى مع  قنوات ااسيواة مع اادول اأخرى اامضطربة في اامنطقة

 .ي رفع معدات اافائدة وايس خفضهاد تقتض، وااتي ربما ق أوضاعها ااقتصادية

، أو  ، فإن عليها أن تقوم بااتخطيط إدخال عملة جديدة اتحل محل اايورو باانسبة الدول ااتي ستخرج
ومن اامؤاد أن ذاك اأمر . ااعودة إاى عملتها اأصلية ااتي اانت تستخدمها قبل اااتحاق بااتحاد اانقدي

ن اا سياون مسأاة صعبة ، حيث يمان  ، خصوصا أننا نعيش في عصر اانقود ااقانونية نت غير مستحيلة، وا 
، ااذي يمان أن يلزم اامتعاملين بأن تتم عمليات إجراء  الدواة أن تفرض قوة اإبراء اعملتها اامحلية بااقانون

بإدخال ااعملة بسهواة ، اأمر ااذي سيسمح  اامعامات اامااية بتلك ااعملة سواء في ااقطاع ااعام أو ااخاص
نسبيا في ااقتصاد ااوطني، واذاك تحويل اامودعات اابناية عند معدل ااصرف نفسه مع اايورو وااسائد وقت 

اما سيقوم اابنك اامرازي بطبع ااعملة ااجديدة وتحديد معدل فائدة اها، واان من اامؤاد . إدخال ااعملة ااجديدة
ين ااعمات ااجديدة واايورو وباقي عمات ااعاام ستاون أقل، وهو ما أن معدات ااصرف ااتي ستسود احقا ب

يعني خفض في قيمة ااعمات اامحلية اهذ اادول، وهو إجراء سياون مساعدا اهذ اادول اامضطربة في منطقة 
 .اايورو

ثر من بلدان الشمال احتمال انسح: ثانيا    .1اب بلد او ا
، وقد  ااحتمال اآخر هو خروج بلد واحد أو أاثر من بلدان ااشمال نتيجة اإحباط من أزمة ااديون ااسيادية    

أعربت دول أوروبية عديدة  اأامانيا بعد إطاق اايورو عن قلقها بشأن قدرة اابنك اامرازي اأوروبي على تحقيق 
، واهذا ااغرض أنشئ اابنك  جنوب باتفاقية ماستريختااستقرار في اامستوى ااعام اأسعار وااتزام دول اا

، اما تضمن  اامرازي اأوروبي وااذي يتافل بتحقيق ااستقرار في اامستوى ااعام اأسعار وااتوظيف اااامل
 .اانص ااقانوني اامنشئ اه عدم إنقاذ اادول ااتي تعاني من مشاال و ضرورة احترام اتفاقية ماستريخت

، ويجادل اابعض أن  ن ااسيادية اليونان جعلت ااتزامات اابنك اامرازي اأوروبي محل تساؤلإن أزمة ااديو     
، اما  قرار اابنك اامرازي اأوروبي شراء ااديون ااعامة اايونانية يمثل خسارة استقااية اابنك اامرازي اأوروبي

ااجنوب وهذا ما يزيد من احتمال خروج  ياحظ غياب اإجماع حول اادعم ااسياسي احزمة اإنقاذ اامااي ابلدان
 .بلد أو أاثر من اابلدان ااشمااية

إن انسحاب  أحد اادول ااشمااية من منطقة اايورو يجعلها تستعيد مرة أخرى استقااية سياستها اانقدية وااحد     
اى ااعملة ااوطنية مرة ، إا أن اانسحاب اذاك آثارا سلبية فااعودة إ من ااتزاماتها اامااية تجا دول ااجنوب

                                                           

 . 20احميمة خااد ، مرجع سابق ، ص   1
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أخرى سوف يؤدي إاى تراجع قدرتها ااتنافسية نظرا ارتفاع عماتها مقابل اايورو  اما ستواجه اادول ااشمااية 
 .عوائق قانونية تحول دون انسحابها

 1".تعافي منطقة اليورو" البديل الثاني : الفرع الثاني 
سيناريو آخر يطرح نفسه وهو خروج منطقة اايورو من هذ اأزمة بسام، إذا ما نجحت اامنطقة في تهدئة    

اأوضاع في أسواق اادول اأوروبية ااجنوبية ااضعيفة وذاك من خال حزمة اامساعدات اامااية وتعهد اابنك 
يرى  ااعديد من اامتتبعين أنه يمان تجاوز اامرازي اأوروبي شراء ااديون ااعامة و فرض حزمة جديدة التقشف، 

هذ اأزمة إذا ما نجحت إجراءات ااتقشف واإصاحات ااهيالية في تخفيض ااسعر  في دول ااجنوب، وهذا ما 
يبعد احتمال االجوء إاى مزيد من تاامل ااسياسات اامااية داخل اامنطقة، اما يرى بعض اامختصين إن 

وق اانقدي اادواي واادول اأوروبية اأخرى سوف تسمح بتأجيل اإصاحات اامساعدات ااتي يقدمها ااصند
اعافيتها ااقتصادية، ما يجعلها بمنأى عن اامضاربات ااتي يمان  ياتااهيالية إاى حين استعادة هذ ااقتصاد

 .أن تضر بهذ اإصاحات
ااتي تواجهه حاايا، سيتطلب ضرورة اذاك أخذ اابعض يتحدث عن أن استمرار اايورو في ظل هذ ااتهديدات    

على غرار ااتحاد اانقدي ومجمع ضرائب مشترك، وسياسات  قيام نظام مااي مشترك، أو اتحاد مااي مشترك
مشتراة الميزانيات ااعامة، حيث يتم تسليم ااسياسات اامااية إاى إدارة مااية مرازية، مثلما هو ااحال باانسبة 

اتحويل اامااي على مصراعيه بين اادول اأعضاء، وذاك اتمويل جهود ااتعامل مع السياسة اانقدية، وفتح باب ا
في حين يرى اابعض أن هذا اامقترح ااخاص بااوحدة اامااية بين دول . اادين ااعام اأوروبي بشال مشترك

شك فيه أن مثل ومما ا . أوروبا سيعني نتيجة واحدة، وهي أن ااديون ااسيادية اأوروبية ستاون ديونا أامانية
وربما قد تتطلب إجراء استفتاء شعبيا بين دافعي ااضرائب في  رحات في مجموعها ايست أمرا هيناهذ اامقت

 .أوروبا
ويدور ااجدل حول ما إذا اانت منطقة اايورو قادرة على مواجهة أزمة مماثلة في اامستقبل بفاعلية اابر مما    

اصااح ( اإنفاق وااضرائب) يسمح بإطااة عمر اايورو، اذاك هناك ااعديد من اامقترحات انقل ااسلطة اامااية
د سياسة مااية ونقدية وضريبية موحدة اجميع اادول وجو  وهذا ما يتطلب  .ااحاومة اامرازية واابرامان اأوروبي

نقاذ اايورو من معضلته ااحااية  .اأعضاء في ااتحاد، اواحدة من ااخطوات اابناءة نحو حل تلك اأزمة وا 
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اما " البديل الثالث : الفرع الثالث  ثر ت  " .منطقة اليورو تصبح ا
، مما يؤدي إاى مزيد  قد تنجح اإصاحات ااتي تقوم بها دول منطقة اايورو في ااخروج من هذ اأزمة     

، وااي يتحقق هذا ااسيناريو  يجب تنفيذ إصاحات مااية الحد من اانتفاع  من ااتاامل ااسياسي وااقتصادي
، وااي يتم تقديم مساعدات طارئة   مات مستقبااامجاني وتعزيز قدرة منطقة اايورو في ااستجابة امثل هذ اأز 

ند مقارنة اتحاد فع،  في وقتها اامطلوب الدول ااضعيفة  يجب تبني آايات واضحة وتعزيز أابر المااية اافيدرااية
، ياون ااتحويل اامااي  ففي ااوايات اامتحدة. ، يمان ماحظة فرق ابير ااعملة اأوروبية بااوايات اامتحدة

، تتوقع  وفي منطقة اايورو. به بين مختلف ااوايات في حال أظهرت إحداهن أداء ضعيفًا بشال نسبي مسموحاً 
وعلى . ، وا توجد هناك أحاام تنظم عمليات ااتحويل اامااي اادول أن تمارس مستوى ابيرًا من اانظام اامااي

 1.بعض اادول اأعضاء، ا يااد ياون هناك أي مؤشر على اااتزام اامااي من  اارغم من ذاك
ذا نجحت          فتماما اما أجبر . سياسية أقوىاقتصادية و ، ستصبح مؤسسة  هذ اامشاالفي حل  أوروباوا 

، من اامتوقع أن تجبر اأزمة ااقتصادية ااحااية أوروبا  اااساد ااابير ااوايات اامتحدة على تشديد اافيدرااية
وهاذا قد . وقد بدأت اامفوضية اأوروبية باافعل ااضغط على اايونان اتقوم بإصاحات. على توطيد اتحادها

اطااما اعتبر اامشااون  ااتي، بااحوامة ااسياسية  اأزمة ااقتصادية ااخلفيتحظى منطقة اايورو، من ااباب 
صاحا امشاالها  ،اانفقوفى نهاية . نقدياتحاد  أيضرورية احسن سير أنها  قد تاون أوروبا أاثر تااما وا 

 2.ااقتصادية وفى نهاية اامطاف أوروبا أاثر تنافسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 02بوخاري احلو ، عايب وايد ، ص   1
 :، على ااموقع 01:22، على ااساعة 20/22/0202: ، جريدة ااشروق ، تاريخ ااطاع  منطقة اليورو لن ينهارستيفن ثيل ،   2

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=13022010&id=7ff74167-3d3f-4a8d-b02d-

3eadbd926f28 
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 :خاصة الفصل ااول 
وااتي  ،ونتائجها  ومراحلها حدوثها سبب في ختلفإ ااتي اأزمات منعدة انواع  ااعاامي اإقتصاد واجه
 .وقد شهدت ااسنوات ااخيرة تقارب في حدوث اازمات. سلبا على جميع اقتصاديات ااعاام  إنعاست

 واضعة اانقدي اإتحاد بإنهيار هددت و اأوروبي اإتحاد ضربت ااتي ااسيادية ااديون أزمة آخرها واان  

 اإعان بمجرد ظهرت ااتي ااسلبية مؤشرات خال من تاامله مسيرة خال عرفة إختبار أشد و أابر أمام إيا

اامبااغة في اادين ااعام ، واان اازمة ام تقف عند اايونان  نتيجة، واانت بداية اازمة من اايونان  اأزمة عن
فقط فقد مست ااعديد من دول اامنطقة خاصة اادول اضعف اقتصاديا ، مما اصبح يشال تهديد على اباقي 

اادول ااتي تعاني من اازمة  إنقاذي ااتحاد ، وهذا ما اجبر اامجموعة على اتخاذ خطط اادول ااعضاء ف
وااتي تمثلت في منح قروض سريعة وااتي سميت بحزم اانقاذ اامااية ، وال هذ ااجراءات جاءت الحفاظ على 

 . ااتحاد ااوروبي من اانهيار ومحاواة الخروج من اازمة وااعودة من جديد 



 

 
 

 :الفصل الثاني  
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 : تمهيد

ااتعاون ااخليجي هو تجمع اقليمي يضم ست دول وهي اامملاة ااعربية ااسعودية ، سلطنة عمان ، مجلس 
وتتمتع هذ اادول بنسبة عااية من ااتجانس على ااصعيد . اامارات ااعربية اامتحدة ، قطر ، اااويت 

من صادراتها بة ااعظمى ااجتماعي و ااقتصادي ، ويعتبر اانفط اامصدر اارئيسي ادخواها اما انه يشال اانس
ااى  باإضافةوتحصل منه على ايرادتها ، وهذ ااخصائص اامشتراة اانت اادافع وراء انشاء هذا اامجلس 

وقد نجحت دول اامجلس في تحقيق ااتاامل من خال انشاء ااتحاد ااجمراي وااسوق . ااسباب اامنية 
 .اامشتراة 

انه واجه وما زال يواجه ااعديد من  إا،  تأسيسهنجازات اامحققة منذ اما ان قيام اامجلس واستمرار ورغم اا
 .عليه اان هي ااصعوبات وااتحديات ااتى وقفت عثرة امام وصول دول اامجلس ااى درجة افضل مما 

 اقبال مايتعلق بمجلس ااتعاون ااخليجي انطا اإامامومن خال هذا اافصل سيتم ااتطرق ااى ثاث مباحث 
 .ااى غاية اانجازات وااتحديات ااتي يواجهها وايف يمان تخطيها  ااتأسيسمن 

 .  اجهزتهو  نشأة مجلس ااتعاون ااخليجي :المبحث ااول 

 . ااخليجي ااتعاون مجلس مسيرة ااتاامل ااقتصادي وااخصائص ااقتصادية ادول: المبحث الثاني 

  .انجازات و تحديات مجلس ااتعاون ااخليجي  :المبحث الثالث 
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 .اجهزته ومجلس التعاون الخليجي نشأة : المبحث اأول 

 تفرضها ضرورة و استراتيجيا هدفا اادول بين ااقتصادي ااتاامل من اامزيد تحقيق إاى ااحاجة أضحت
 ااعربية ااخليج ادول ااتعاون مجلس دول أدرات قدو  .ااعوامة مناخ ظل في ااعاامية ااقتصادية ااتطورات

 مجملها في رازت اامعلنة، اأهداف من جملة حدد ااذي ااتعاون مجلس إنشاء فتم ااهدف، هذا تحقيق ضرورة

 وااخصائص ااسمات من مجموعة ااتعاونية ااتجربة هذ دعم في ساهم ومما واافنية، ااقتصادية ااجوانب على

 ااقتصادي تطورها ومراحل اإنتاجية هياالها في ااما ابهتشا تتشابه فهي .اامشتراة وااجتماعية ااقتصادية

 ااعظمى اانسبة أيضا ويشال ااقومية ادخواها رئيسيا مصدرا يشال اانفطاما ان  وااسياسية، ااجتماعية ونظمها

 .اهتإيرادا معظم على اادواة منه وتحصل اهتصادرا من
 . نشأة مجلس التعاون الخليجي : المطلب ااول 

 2 في اارياض اجتماع ااختامي اابيان على وافقت ااتي ااستة اادول ااخليجي ااتعاون مجلس بدول يقصد
 اإمارات دواة :ااتااية اادول من ويتاون ااتامجا اافة في وااتنسيق التعاون مجلس بإنشاء 0210 فبراير

 1.اااويت دواة،  قطر دواة،  عمان سلطنة،  ااسعودية ااعربية ملاة، اا اابحرين دواة،  تحدةاما ااعربية
 اإنجازات تواات و اامسعى هذا تحقق وقد ، بعيد زمن منذ ااتاامل إاى ااتعاوناقد سعت دول مجلس و 

يحسب اها حسابها نظرا اما تتميز به  واحدة اتلة انها على ااتعاون مجلس دول إاى ينظر أصبح بذاكو 
 .أهدافه و ااتعاون مجلس دول تأسيس إاى ااتطرق طلباام هذا خال من وسنحاول ، اقتصادياتها

، وايد احظته اذ دفعته ااى حيز ااوجود  0210ام يان قيام مجلس ااتعاون ادول ااخليج ااعربية عام 
ينات من ااقرن ااماضي ، وهو ما استوجب من عفي اواخر ااسب ااظروف ااقليمية واادواية ااتي تفاقمت احداثها

، لتطبيقاحاومات اادول ااخليجية اتخاذ خطوات عاجلة ومدروسة واجتماعات متاحقة ابلورة عمل جماعي قابل 
ربما يحقق اارغبة اامتجذرة في نفوس ابناء هذ اامنطقة منذ قرون عديدة في ااوحدة وااعمل اامشترك ،  أنه

وينظم ااتعاون ااسابق بينها ، وفي ااوقت نفسه يحقق حمايتها من ااتهديدات وااتحديات اامشتراة ااتي تواجهها ، 
 2.ويحفظ اامن وااستقرار في هذ اامنطقة 

زايد آل  واان ااشيخ باإمارات ااعربية اامتحدة أبوظبي في إمارة م1981 مايو 25 تأسس اامجلس في
اأمين ااعام ااحااي  . صاحب فارة إنشائهمن أ جابر ااحمد ااصباح و أمير دواة اااويت ااراحل ااشيخ نهيان

  .من بن حمد ااعطيةاارح عبد المجلس هو

م توصل قادة ال من دواة اامارات ااعربية اامتحدة ، ودواة 0210مايو  02هـ ااموافق 0220رجب  00في 
اابحرين ، واامملاة ااعربية ااسعودية ، وسلطنة عمان ، ودواة قطر ، ودواة اااويت في اجتماع عقد في ابوظبي 

                                                           

. 02، ص 0212عاام اامعرفة ، اااويت ، دول مجلس التعاون الخليجي ومستوبات العمل الدولية ، بدرية عبد اه ااعوضي ،  1  
، رسااة مقدمة استامال متطلبات ااحصول اى درجة ااماجيستر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحدي الوحدة عبد اامحسن افي ااشمري ،  2

 .20، ص0200/0200ااسياسية ، الية اآداب وااعلوم ، جامعة ااشرق اأوسط ،اأردن ، ااعلوم ااسياسية ، قسم ااعلوم 

http://www.marefa.org/index.php/25_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/25_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/1981
http://www.marefa.org/index.php/1981
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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إاى صيغة تعاونية تضم اادول ااست تهدف إاى تحقيق ااتنسيق وااتاامل وااترابط بين دواهم في جميع ااميادين 
وصوًا إاى وحدتها ، وفق ما نص عليه اانظام ااساسي المجلس في مادته اارابعة ، ااتي اادت ايضا على 

وجاءت اامنطلقات واضحة في . ااتعاون بين مواطني دول اامجلس هوأوجتعميق وتوثيق ااروابط وااصات 
ديباجة اانظام ااساسي ااتي شددت على مايربط بين اادول ااست من عاقات خاصة ، وسمات مشتراة ، 

يمانمتشابهة أساسها ااعقيدة ااسامية ،  وأنظمة باامصير اامشترك ووحدة ااهدف ، وان ااتعاون فيما بينها  وا 
 .ااعربية اانظام ااساسي اأمةدم ااهداف ااسامية انما يخ

وام يان ااقرار وايد االحظة ، بل تجسيدًا مؤسسيًا اواقع تاريخي واجتماعي وثقافي ، حيث تتميز دول مجلس 
ااتعاون بعمق ااروابط اادينية وااثقافية ، وااتمازج ااسري بين مواطنيها ، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد 

ا اارقعة ااجغرافية اامنبسطة عبر اابيئة ااصحراوية ااساحلية ااتي تحتضن ساان هذ اامنطقة ، ويسرت عززته
ذا. ااتصال وااتواصل بينهم وخلقت ترابطًا بين ساان هذ اامنطقة وتجانسًا في ااهوية وااقيم  اان اامجلس  وا 

مة ، فانه من زاوية اخرى يمثل ردا عمليا على اهذ ااعتبارات استمرارا وتطويرا وتنظيما اتفاعات قديمة وقائ
تحديات اامن وااتنمية ، اما يمثل استجابة اتطلعات ابناء اامنطقة في ااعقود ااخيرة انوع من ااوحدة ااعربية 

 1.ااقليمية ، بعد ان تعذر تحقيقها على اامستوى ااعربي ااشامل

م 0222 ااى مجلس ااتعاون ااخليجي في عامقد قدمت طلبًا اانضمام اانت اايمن ااى ان اما تجدر ااشارة 
 2:اآتية  في قمة اادوحة اا ان طلبها رفض اأسباب

 ؛ ااخافات ااحدودية بين اايمن وُعمان  -

 ؛ ااخافات ااحدودية بين اايمن واامملاة ااعربية ااسعودية  -

 . موقف اايمن من ااغزو ااعراقي الاويت  -

، وقد قاد إصرار هذا دول اامجلس في قمتها ااتي عقدت في  إاحاح اايمن على اانضمام ام يتوقفإا أن 
، ومنها  ، بااعاصمة ااعمانية مسقط إاى قبول انضمام اايمن في بعض مؤسسات اامجلس م0220ديسمبر  22

يج ااستثمارات ااصناعية ، ومنظمة ااخل اامشاراة في مجلس وزراء ااصحة وااعمل، وفي ماتب ااتربية وااتعليم
، مرورًا بقمة أبوظبي  ااخ... ، ناهيك عن اامشاراة في اانشاطات اارياضية ادول مجلس ااتعاون ااخليجي

، وااتي اُتخذ فيها ااقرار ااستراتيجي اامتمثل بإعداد اايمن ااندماج في مجلس  م0222اامنعقدة في ديسمبر 
،  ااقرار دعم اامشروعات ااتنموية واابنى ااتحتية في ااجمهورية اايمنية، وتضمن  م0202ااتعاون بحلول عام 

م 0222وبناًء على مقررات تلك ااقمة تم عقد اقاء وزراء خارجية دول مجلس ااتعاون ااخليجي واايمن في مارس 
                                                           

 : ، على ااموقع 02:22: ، على ااساعة  00/22/0202:  تاريخ ااطاعمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، موسوعة اامعرفة ،  1
http://www.marefa.org/index.php/مجلس_ ااتعاون_ ادول _ااخليج_ااعربية 

، على 00/22/0202: ، تاريخ ااطاع 0022سبتمبر ، ااعدد  02صحيفة ،  اليمن العمق ااستراتيجي لمجلس التعاون الخليجيرمزية اارياني،   2
       http://26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=26089: ، على ااموقع 01:20: ااساعة 

 

http://26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=26089
http://26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=26089
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جهود على بمقر اأمانة ااعامة المجلس، واتفقوا على تنفيذ برنامج عملي يسير بشال منظم ومبرمج اتنسيق اا
مستوى ااحاومات وااقطاع ااخاص في ال من اايمن ودول اامجلس، بدءًا من تشايل فريق فني من ااطرفين 
بمن فيهم مسئواو ااصناديق بدول مجلس ااتعاون ااخليجي بهدف دراسة ااحتياجات ااتمويلية ااقتصاد اايمني، 

قرار مشروعات ااخطة ااخم م، واإعداد اعقد 0202 -م 0222ة وااجتماعية سية ااثااثة التنمية ااقتصادياوا 
مؤتمر دواي المانحين برعاية اأمانة ااعامة امجلس ااتعاون ادول ااخليج ااعربية بلندن منتصف نوفمبر 

م، مما يعني إماانية دخول اايمن اليًا واو في اامستقبل اابعيد وفق خطوات ثابتة ومدروسة بدقة طبقًا 0222
 1.إقليمية واادواية بعد أن خرج ااعراق من منظومة اأمن ااقومي ااخليجي وااعربيالظروف واامتغيرات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

،  00/22/0202:، مراز ااجزيرة ااعربية الدراسات واابحوث ، تاريخ ااطاعتاريخها ومستقبلها .. العاقات اليمنية الخليجية هاني عبد ااودود ااجبلي ، 1
  online.net/index.php?t=11&id=34-http://www.aljazeera:  ، على ااموقع 02:22: على ااساعة 

http://www.aljazeera-online.net/index.php?t=11&id=34
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 .دوافع قيام مجلس التعاون الخليجي : الثاني المطلب 

مجلس  دواية التعرف على دورها في إنشاءبعد رصد اامواقف اارسمية، من اامهم تحليل اابيئة اإقليمية واا 
 . وانطاًقا من هذا، هناك بعض ااعتبارات اامحلية واإقليمية واادواية ااتي وقفت وراء إنشائه. ااتعاون ااخليجي

 ااعتبارات الخاصة بمنطقة الخليج :  اوا 

 1 :ااخليجي وتتمثل في وناااتعااتي دفعت ااى قيام مجلس ااعتبارات ااخاصة بمنطقة ااخليج  هناك ااعديد من

  اأوضاع الداخلية اإيرانيةوتطور " اإسامية"الثورة : 

عان قيام  0221شهدت اأوضاع ااداخلية في إيران في منتصف ااعام  تطوًرا ابيًرا بسقوط حام ااشا وا 
ااجيوستراتيجي اامجاور  وقد أدت هذ ااثورة إاى تعقد ااوضع. 0222شباط /ااجمهورية اإسامية في فبراير

نوعًيا بااغ ااتأثير في دول اامجلس، مثل دافًعا اها اتأسيس اامجلس بعد ادول ااخليج ااعربي، وصنعت تحوًا 
انهيار نظام ااشا في إيران، اان هذا ااتحول اادينامياي في إيران استبدل بهاجس ااخوف من نظام ااشا 

ويت واابحرين ااخوف من زحف اامؤثرات ااشيعية إاى دول ااخليج ااعربية، وطاات تهديداته مباشرة دوًا مثل ااا
 . واامملاة ااعربية ااسعودية

 اإيرانية_ الحرب العراقية : 

، وقـد جـاء انـداع تلـك 0211واسـتمرت حتـى عـام  0212أيلول /اإيرانية في سبتمبر-انداعت ااحرب ااعراقية
تنفيــذ ااحــرب قبــل تأســيس مجلــس ااتعــاون ااخليجــي بنحــو ثمانيــة أشــهر ايســريع مــن اتجــا دول ااخلــيج ااســت نحــو 

توجههــا اامعلــن بإنشــاء اامجلــس، وذاــك فــي ضــوء مــا ترتــب علــى قيــام ااحــرب مــن إشــااايات أمنيــة خطيــرة الــدول 
يـران، وفـي : ااخليجية ااتي وجدت نفسـها أمـام خيـارات صـعبة بـين ااقـوتين اارئيسـتين فـي اامنطقـة، وهمـا ااعـراق وا 

لـــدين مـــن بـــروز مخـــاطر ابيـــرة، عـــاوة علـــى ظـــل إدراك دول اامجلـــس امـــا يماـــن أن تـــؤدي إايـــه ااحـــرب بـــين ااب
نما أيًضا على اافة دول اامنطقة  .أضرارها ايس فقط على طرفيها، وا 

 تماثل ااوضاع ااقتصادية وااجتماعية بين دول المجلس  :  

تتميز دول ااخليج ااعربية ااست بتماثل ااوضع ااقتصادي إاى حد ابير واذاك تماثل ااترايبة ااسياسية  
في إيجاد " ااجادة"وااجتماعية، مع تطلع ال منها إاى تقليل ااعتماد على اانفط، وتنويع مصادر اادخل واارغبة 

                                                           

،   02/22/0202: ، مراز ااجزيرة الدراسات ، تاريخ ااطاع   دواعي التأسيس من وجهة النظر الرسمية:  مجلس التعاون الخليجيعمر حسن ،  1
 http://studies.aljazeera.net/files/gccpath/2014/10/2014101491936106853.html: ، على ااموقع  02:00على ااساعة 
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نشاء اامجلس ام يان وايد االحظة، بل اان ويؤاد بعض اادراسات أن قرار إ. قاعدة صناعية قوية ومتنوعة
تجسيًدا مؤسسًيا اواقع تاريخي واجتماعي وثقافي ممتد؛ حيث تتميز دول اامجلس بعمق ااروابط اادينية وااثقافية، 
وااتمازج اأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها اارقعة ااجغرافية عبر اابيئة 

لية ااتي تحتضن ساان هذ اامنطقة، وااتي يسرت ااتصال وااتواصل بينهم وخلقت ترابًطا بين ااصحراوية ااساح
 .ساان هذ اامنطقة وتجانًسا في ااهوية وااقيم

 1 ااعتبارات اإقليمية:  ثانيا

-اامصريةوتتمثل في ااضعف ااذي أصاب جامعة اادول ااعربية، بعد ااجدل ااذي ُأثير حول معاهدة ااسام 
مما أثار شعوًرا  ، اإسرائيلية، وانتقال ااجامعة إاى تونس، وبااتااي تفاك عنصر اأمن ااقومي ااعربي ااجماعي

باافراغ اأمني داخل ااعاام ااعربي، فاان ااسعي ااخليجي التوصل إاى إطار أمن منطقة ااخليج ااتي تواجه 
 .تحديات ابيرة

حيث تم تأسيس مجلس  ، ااتعاون الحاجة إاى اأمن ااجماعي اإقليميوُيرجع بعض ااباحثين تأسيس مجلس 
، وشال اأعضاء اامنتمون إايه قوة عسارية الدفاع اامشترك  0210أيار /ااتعاون ادول ااخليج ااعربية في مايو

ااصراع ، اتعطي ااُبعد ااخارجي اأمن ااجماعي نتيجة ازدياد  هي اأواى من نوعها في تاريخ اامنطقة
اإيرانية ااتي أدت إاى فقدان ال من إيران وااعراق أهليتهما -، وانداع ااحرب ااعراقية ااعساري في اامنطقة

، ودفع بدول ااخليج ااعربية إاى  ما أدى إاى تغيرات بنيوية في اانظام اإقليمي ، ااخليج" شرطي"القيام بدور 
 .اامنطقة ترايز ااهتمام على مسأاة ااستقرار واأمن في

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ع ااسابقوقاام  1
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1ااعتبارات الدولية :  ثالثا
 

وتتلخص في دخول منطقة ااخليج في إطار ااحرب ااباردة بين ااوايات اامتحدة اأميراية وااتحاد ااسوفيتي، 
بشأن أمن ااخليج واستغال ااتحاد ااسوفيتي اعاقاته " اارتر"على مبدأ " بريجنيف"وفي هذا ااسياق جاء رد 

 ،ااعراق وبعض دول ااخليج اأخرى في تقوية نفوذ باامنطقة في مواجهة ااوايات اامتحدة اأميراية ااقوية مع
مما أضفى نوًعا من ااتوتر على ااتفاعات ااسياسية بها، خاصة مع اقتراب ااتحاد ااسوفيتي من ااميا اادافئة 

 .0222في ااخليج بعد غزو أفغانستان عام 

عوامل عديدة أخرى، أهمها ااتغيرات ااتي حدثت على ااصعيد اادواي، وخاصة في ُيضاف إاى هذ ااظروف 
مجال ااعاقات ااقتصادية ااعاامية، وااتي نتجت عن انتقال ااسيادة اانفطية من شراات ودول ااستهاك 

، ويحاول ااابرى إاى اامنتجين، في ضوء نظام اقتصادي جديد، يسعى إاى ترتيب ااعاقات بين ااشمال وااجنوب
 .أن يجعلها متااملة ومتجاورة بدًا من بقائها معتمدة على إحدى ااجهات دون غيرها

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           

 .ااسابق وقع اام  1
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 .اجهزة مجلس التعاون الخليجي : المطلب الثالث 
 :يتاون مجلس ااتعاون من ااجهزة اارئيسية ااتااية

  المجلس اأعلى :أوا
ورئاسـته دورية حسب ااترتيب . ، ويتاون من رؤساء اادول اأعضاء هو ااسلطة ااعليا امجلس ااتعاون

اعام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء ، ويعين اأمين ا ، ويجتمع في دورة عادية ال سـنة ااهجائي أسماء اادول
، قرر اامجلس اأعلى عقد اقاء  0221وفي قمة أبوظبي اعام . ، وتأييد عضو آخر على دعوة أي دواة عضو

ويعتبر انعقاد اامجلس صحيحا إذا حضر ثلثا اأعضاء ااذين يتمتع .  تشاوري فيما بين ااقمتين ااسابقة واااحقة
صدر قـراراتـه في اامسـائل ااموضـوعيـة بإجماع اادول اأعضاء ااحاضرة اامشـتراة وت ،واحـدال منهـم بصوت 

 .1في ااتصويت

 2:يقوم اامجلس اأعلى بااعمل على تحقيق أهداف مجلس ااتعاون خاصة فيما يلي

 ؛ اانظر في ااقضايا ااتي تهم اادول اأعضاء 

  ؛ ااتي يسير عليهاوضع ااسياسة ااعليا امجلس ااتعاون وااخطوط اأساسية 

  اانظر في ااتوصيات وااتقارير واادراسات واامشاريع اامشتراة ااتي تعرض عليه من اامجلس
 اعتمادها؛ااوزاري تمهيدا 

  بإعدادها؛اانظر في ااتقارير واادراسات ااتي الف اأمين ااعام 

 ؛ اعتماد أسس ااتعامل مع اادول اأخرى واامنظمات اادواية 

 ؛ تسوية اامنازعات وتسمية أعضائها اقرار نظام هيئة 

 ؛ تعيين اأمين ااعام 

 ؛ تعديل اانظام اأساسي امجلس ااتعاون 

 ؛ اقرار نظامه ااداخلي 

 زانية اأمانة ااعامةيااتصديق على م .  

 : اما يتضمن اامجلس ااعلى هيئتين هما 

 

                                                           

 :، على ااموقع  02:22: ، على ااساعة  02/22/0202: ، تاريخ ااطاع  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةااموسوعة ااحرة ،  ويابيديا  1
 /http://ar.wikipedia.org/wiki ااعربية_ااخليج_ادول_ااتعاون_مجلس 

 :، على ااموقع  02:22: ، على ااساعة  02/22/0202: ، تاريخ ااطاع  الخليج العربيةمجلس التعاون لدول اامعرفة ،   2
 http://www.marefa.org/index.php /ااعربية_ااخليج  _ادول_ااتعاون_مجلس 

http://www.gcc-sg.org/indexfc7a.html?action=Sec-Show&ID=1
http://www.gcc-sg.org/indexfc7a.html?action=Sec-Show&ID=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.marefa.org/index.php/%20مجلس_التعاون_لدول_
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تتبع اامجلس اأعلى هيئة تسوية اامنازعات ااتي يشالها اامجلس اأعلى في ال  :المنازعاتهيئة تسوية  .0
 1.حااة حسب طبيعة ااخاف اانظام اأساسي

 : الهيئة اإستشارية للمجلس اأعلى .0

على أساس خمسة أعضاء من ال دواة عضو يتم إختيارهم من ذو ااخبرة و و هي ماونة من ثاثين عضوا 
 2 . وتختص ااهيئة بدراسة ما يحال إايها من اامجلس اأعلى نظام ااهيئة. ااافاءة امدة ثاث سنوات 

 . الوزاريالمجلس  :ثانيا

وتاون رئاسته . يتاون اامجلس ااوزاري من وزراء خارجية اادول اأعضاء أو من ينوب عنهم من ااوزراء
، ويعقد اامجلس اجتماعاته مرة ال ثاثة أشهر  الدواة ااتي توات رئاسة اادورة ااعادية اأخيرة المجلس اأعلى

، ويعتبر انعقاد صحيحًا  اأعضـاء وتأييد عضـو آخرويجوز اه عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من 
، اقتراح ااسياسات  ، من بين أمور أخرى وتشمل اختصاصات اامجلس ااوزاري. إذا حضر ثلثا اادول اأعضاء

، وااعمل على تشجيع وتنسيق اأنشطة ااقائمة  ووضع ااتوصيات ااهادفة اتطوير ااتعاون بين اادول اأعضاء
، وتحال ااقرارات اامتخـذة في هـذا ااشـأن إاى اامجلـس ااـوزاري ااـذي  اء في مختلف اامجااتبين اادول اأعض

اما يضطلع اامجلس بمهمة ااتهيئة اجتماعات . يرفع منهـا بتوصية إاى اامجلـس ااعلـى مايتطلب موافقته
عداداامجلس اأعلى  اـوزاري نظيرتهـا في اامجلــس وتماثل اجـراءات ااتصويت في اامجلـس ا. جدول أعمااـه وا 

 3.اأعلى اانظام اأساسي

 اأمانة العامة :ثالثا
4  

اامتااملة تتلخص اختصاصات اأمانة ااعامة في إعداد اادراسة ااخاصة بااتعاون وااتنسيق وااخطط واابرامج 
عداد ااتقارير واادراسات ااتي  عداد تقارير دورية عن أعمال اامجلس، ومتابعة تنفيذ ااقرارات، وا  العمل اامشترك، وا 
عداد جدول أعمال اامجلس ااوزاري  يطلبها اامجلس اأعلى أو اامجلس ااوزاري، وااتحضير ااجتماعات وا 

 .ومشروعات ااقرارات، وغير ذاك من اامهام

 :ااجهاز اإداري اأمانة ااعامة من يتأاف

 .أمين عام يعينه اامجلس اأعلى امدة ثاث سنوات قابلة التجديد مرة واحدة .0

                                                           

ل التنظيمياامانة ااعامة مجلس ااتعاون ادول ااخليج ااعربية ،   1  :، على ااموقع  الهي
http://www.gcc-sg.org/index2beb.html?action=Sec-Show&ID=2 

ل التنظيمياامانة ااعامة مجلس ااتعاون ادول ااخليج ااعربية  ،   2  .، مرجع سابق  الهي
  مرجع سابقمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ااموسوعة ااحرة ، ويابيديا  3

 .نفس اامرجع   4

http://library.gcc-sg.org/Arabic/APicshow.asp?mycover=75
http://library.gcc-sg.org/Arabic/APicshow.asp?mycover=75
http://www.gcc-sg.org/indexfc7a.html?action=Sec-Show&ID=1
http://www.gcc-sg.org/indexfc7a.html?action=Sec-Show&ID=1
http://www.gcc-sg.org/indexfc7a.html?action=Sec-Show&ID=1
http://www.gcc-sg.org/indexfc7a.html?action=Sec-Show&ID=1
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ورئيس بعثة مجلس  ، ااسياسية وااقتصادية وااعسارية واأمنية واإنسان واابيئة الشؤونخمسة أمناء مساعدين  .0
اامجلس ااوزاري بترشيح من اأمين ااعام امدة ثاث سنوات ، ويعينهم  ااتعاون ادول ااخليج ااعربية في برواسل

 .قابلة التجديد

 .، ويتم تعيينهم من قبل اأمين ااعام قطاعات اأمانة ااعامة وبقية ااموظفين ةمدراء عام .2

يتمثل ااتنظيم اإداري اأمانة ااعامة في عدد من ااقطاعات اامتخصصة واامساندة هي ااشؤون ااسياسية، 
،  ، وااشؤون ااقانونية ، وشؤون اإنسان واابيئة ، ااشؤون اأمنية ااقتصادية وااشؤون ااعساريةوااشؤون 

يضاف إاى ذاك ممثلية مجلس ااتعاون . ، ومراز اامعلومات وااشؤون اامااية واإدارية، وماتب براءات ااختراع
، وماتب ااهيئة ااستشارية  اابحرين، وااماتب اافني ااتصاات بمملاة  ادى اإتحاد اأوروبي في برواسل

 .بسلطنة ُعمان
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امل ااقتصادي والخصائص ااقتصادية لدول :الثانيالمبحث   التعاون مجلس مسيرة الت

 .الخليجي

الوصل اتاامل ااقتصادي ، وهذ اامراحل ساعدت في ااتطور مر مجلس ااتعاون ااخليجي بعدة مراحل 
اما ان ادول اامجلس خصائص اقتصادية مشتراة ، فمعظم هذ اادول هي دول ااقتصادي ادول اامجلس ، 

وسنتطرق في هذا اامبحث ااى خطوات او مسيرة ااتاامل ااقتصادي ادول اامجلس ااتعاون ااخليجي ، . نفطية 
 .ادية ادول اامجلس وااخصائص ااقتص

امل ااقتصادي لدول: المطلب ااول   . الخليجي التعاون مجلس مسيرة الت

دول مجلس ااتعاون ااخليجي منذ ثاثة عقود تقريبا ااى ايجاد تاامل اقتصادي وسياسي واجتماعي تسعى 
ااتفاقية ااقتصادية ااموحدة بداية من تنفيذ . وامني يتاءم واامستجدات ااقليمية ، واادواية من اانواحي اافة 

، واعتماد ااتفاقية ااقتصادية  0212، وتنفيذ منطقة ااتجارة ااحرة بين دول اامجلس في مارس  0210عام 
، وانطاق ااسوق اامشتراة في جانفي  0222، مرورا بقيام ااتحاد ااجمراي في عام  0220اامعداة في عام 

 1.نشاء ااتحاد اانقدي ااخليجي وقيام ااعملة ااخليجية ااموحدة ، اخطوة مهمة نحو ااسراع في ا 0221

 . حرة تجارة منطقة إنشاء:  اوا

قامة ، اتجهت دول اامجلس إاى اتخاذ ااخطوات اارامية إاى إ0210بتوقيع ااتفاقية ااقتصادية ااموحدة سنة 
،حين ( سنة02) 0220واستمرت إاى غاية ، 0212ودخلت حيز ااتنفيذ في مارس ، منطقة تجارة حرة فيما بينها

ارتفع حجم ااتبادل ( 0220-0212)حل محلها ااتحاد ااجمراي ادول اامجلس، وخال فترة منطقة تجارة ااحرة 
. 0220مليار دوار عام  02إاى حوااي  0212مليار دوار عام  2قل من أااتجاري بين دول اامجلس من 

منتجات ااثروات ااطبيعية من لس ااتعاون ااصناعية واازراعية و جات مجوتميزت منطقة تجارة حرة بإعفاء منت
 ؛البضاعةاارسوم ااجمراية، شريطة اصطحابها اشهادة منشأ من ااجهة ااحاومية اامختصة في اادول اامصدرة 

 ؛ تنسيق ااسياسات وااعاقات ااتجارية فيما بين دول اامجلس تجا اادول وااتاتات ااقتصادية اأخرى 
 ،حرية  اامعاملة اامتساوية امواطني دول اامجلس في أي من هذ اادول من حيث حرية اانتقال واإقامة

 2 .وااستثمارااتملك  ااقتصادي، حريةممارسة اانشاط 

ي اإتحاد : ثانيا    .الجمر

 ويعد اامجلس، مسيرة في ااهامة ااقرارات من ااخليجي ااتعاون مجلس ادول جمراي إتحاد قيام قرار يعتبر
 ااعاام في ااعماقة ااقتصادية ااتاتات من اامجلس هذا يجعل حيث ااقتصادية، ااوحدة طريق في ابيرة خطوة

                                                           

تات ااقتصادية ، محمد توفيق عبد اامجيد ،   1  .011، ص  0202دار اافار ااجامعي ، ااساندرية ، مصر ، العولمة والت
الية ، مداحي محمد ، شامھ غربي  2 امل إش ،  نموذجا الخليجي التعاون مجلس دول " م 2008 لعام العالمية المالية اأزمة ضوء على اإقتصادي الت

 .02، ص  0200فيفري  26/02 يومي ، ااوادي ااجامعي ،اامراز "اأزمات زمن ااقتصادية ااتاتات واقع " حول ااثاني اادواي ااملتقى
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 حلوا يفرض أن ،  ثم من ويستطيع، اأوربي ااتاتل يوازن تفاوضي تاتل تاوين فرصة المجلس يوفر اما اانامي،

 شرااة إقامة جمراي إتحاد قيام اامجلس على اأوروبي اإتحاد أشترط أن بعد بينهما، ااعااقة المشاات عاداة

 ؛ ااطرفين بين
 يومي قطر بدواة عقدت ااتي وااعشرين ااثااثة دورته في ااخليجي ااتعاون مجلس ادول اأعلى اامجلس قرر فقد

 جملة وأقر 2003جانفي  من اأول في اامجلس ادول ااجمراي ااتحاد قيام مباراة 2002 ديسمبر 22 و 21

 دول في وااقتصاد اامااية وزراء) وااقتصادي اامااي ااتعاون اجنة عليها اتفقت ااتي وااخطوات اإجراءات من

 1 :نجد وااخطوات اإجراءات هذ أهم ومن اامجلس ادول ااجمراي ااتحاد اقيام (اامجلس

 . 2003 جانفي أول في ااتطبيق في اابدء يتم ااجمراي، ااتحاد اتطبيق موعد تحديد (0

 :على اأخير هذا يقوم حيث وأسسه، ااجمراي ااتحاد مفهوم تحديد (0

 ؛ ااخارجي ااعاام تجا موحدة جمراية تعريفة 
 ؛ موحد جمراي قانون 
 ؛ ااصلة ذات اامجاات في اامجلس ادول متماثلة وأنظمة اوائح إعتماد 

 عادة وااتصدير بااستيراد اامتعلقة ااداخلية واإدارية واامااية ااجمراية واإجراءات اانظم توحيد  وا 
 ؛ اامجلس دول في ااتصدير

 ؛واحدة دخول نقطة عند ااجمراية اارسوم تحصيل يتم 

 تطبيق ااعتبار بعين اأخذ مع جمراية، غير أو جمراية قيود دون اامجلس دول بين ااسلع انتقال 

 ؛ واامقيدة ااممنوعة وااسلع واازراعي، اابيطري ااحجز أنظمة

 ااوطنية اامنتجات معاملة اامجلس دول من أي في اامنتجة ااسلع معاملة. 

 اإنتاج في ااافاءة ورفع اامنافسة، وزيادة ااحجم اقتصاديات من ااستفادة إاى ااجمراي ااتحاد قيام ويؤدي
 ادول ااتفاوضي ااوضع وتحسين اابيني، ااستثمار أوسع مجال فتح وبااتااي اامتاحة، الموارد اأمثل وااستخدام

 .ىاأخر  ااقتصادية واامجموعات اادول مع التجارة أفضل شروط على الحصول اامجلس
ةالسوق الخليجية  :ثالثا  .المشتر

حيث حددت اأبعاد ااعامة اهذ ااسوق بااستناد  0220تناواتها ااتفاقية ااقتصادية ااموحدة اامعداة عام 
حرية ممارسة جميع اأنشطة ااقتصادية وااستثمارية وااخدمية غير أن  ااوطنية ومن ذاكإاى مبدأ اامعاملة 

ذاك صوحب بااعديد من اامعوقات على صعيد ااواقع ااعملي، اأمر ااذي دعا إاى ضرورة ااتطبيق اافعلي 
شتراة تطبيقا اامتعلق بإعان قيام ااسوق ااخليجية اام. 2/00/0222واامباشر من خال إعان اادوحة في 

اموعد استامال متطلبات ااسوق  0222وبتحديد نهاية  0220البرنامج اازمني ااذي اقر اامجلس اأعلى سنة 

                                                           

امل ااقتصادي في تفعيل ااستثمار ااجنبي المباشر خاطر اسمهان ،   1 مذارة مقدمة انيل شهادة ، -دراسة حالة دول مجلس التعاون الخليجي –دور الت
 .002، ص 0200/0202ااماجيستر في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص اقتصاد دواي ، جامعة محمد خيذر، بسارة ، 
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تم ااتفاق على جميع اامتطلبات اارئيسية اقيام ااسوق ااخليجية  0222ااخليجية اامشتراة، فقبل نهاية 
 ؛اامشتراة

 طني دول اامجلس من اافرص اامتاحة في ااقتصاد إيجاد سوق واحدة يتم من خااها استفادة موا
 ؛ااخليجي

  ااحجم؛فتح مجال أوسع ااستثمار اابيني واأجنبي وتعظيم اافوائد ااناجمة عن اقتصاديات 
 ااقتصادية  تحسين ااوضع ااتفاوضي ادول اامجلس وتعزيز ماانتها اافاعلة واامؤثرة بين ااتجمعات

 1 .اادواية
 ااتنقل وهي ااعشرة ااسوق مجاات في ااخليجية اامواطنة تتحقق اامشتراة ااخليجية ااسوق تطبيق ل:رابعا

 ، وااحرف اامهن وممارسة ، وااتقاعد ااجتماعي وااتأمين ، واأهلية ااحاومية ااقطاعات في وااعمل ، واإقامة
 واامعاملة ، ساميلااار  وتنقل ، ااعقار وتملك ، وااخدمية وااستثمارية ااقتصادية اأنشطة جميع ومزاواة

 2 . وااجتماعية وااصحية ااتعليمية ااخدمات من وااستفادة ااشراات وتأسيس اأسهمء وشرا وتداول ، ااضريبية
 ااتحاد النقدي والعملة الموحدة :  رابعا

 اانظام أشار فقد.لسامجا نشأة مع ااعربية ااخليج ادول ااتعاون مجلس ادول ااموحدة ااعملة إصدار فارة بدأت
 على (00) اتهماد في 1981 ااموحدة ااقتصادية ااتفاقية ونصت ذاك، إاى 1981 اأعلى المجلس اأساسي

 أهمية اتبرز 2001 ااتعاون مجلس ادول ااقتصادية ااتفاقية جاءت ثم منشود، هدف موحدة عملة إصدار أن
 ااتفاقية من ااثااث اافصل من (2)  اامادة نصت حيث.ااتعاون مجلس ادول ااقتصادي ااتاامل برامج إتمام

 إحراز ذاك في بما ااتحاد هذا متطلبات بتحقيق محدد زمني جدول وفق اأعضاء اادول تقوم بأن ااقتصادية
 واانقدية، اامااية ااسياسات اسيما ااقتصادية، ااسياسات اافة في اأعضاء اادول بين ااتقارب من عال مستوى

 اامااي ااستقرار اتحقيق اأهمية ذات ااقتصادي اأداء معدات اتقريب معايير ووضع اامصرفية، وااتشريعات

 3.واأسعار واامديونية ااعجز معدات مثل واانقدي،
 م 1983 عام لسامجا إطار في أنشئت فقد لس،امجا دول بين ااتاامل اتحقيق ااعمل بدأ ااوقت ذاك ومنذ

 وتنسيق اامادة هذ عليه مانصت تنفيذ دفبه لسامجا دول في اامرازية واابنوك اانقد مؤسسات محافظي اجنة
 التعاون اافنية ااجوانب ادراسة متخصصة اجان اامحافظين اجنة عن وتفرع ، واامصرفية اانقدية ااسياسات

                                                           

 .02 ، مرجع سابق ، ص مداحي محمد ، شامھ غربي  1
 .02، ص  0200ناشري  النشر ااااتروني ، اااويت ، ر داواقع ومستقبل ااقتصاد الخليجي ، عبد ااحفيظ عبد اارحيم محبوب ،   2
امل لدول الخليج العربي واآثار المترتبة لى اصدار عملة خليجية موحدة يحيى سعاد ،   3 من خال دارسة تجربة ااتحاد )تقييم مسار عملية الت

مذارة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ااماجيستر في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص اقتصاد دواي ، جامة محمد خيضر ، بسارة ، ، ( ااوروبي 
 .  20، ص0200/0202
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 اجنة أنشئت م 2002 عام وفي . اامدفوعات ونظم اامصرفي وااتدريب واارقابة اإشراف مجاات في وااتاامل
 1.اانقدي ااتحاد
 اتحقيق ااتااية اامعايير (2005 ديسمبر أبوظبي،)وااعشرين ااسادسة دورته في اأعلى لسامجا رأق وقد
 :واانقدي اامااي وااستقرار ااقتصادي اأداء تقارب

 ااسلطة احتياطات افاية ومدى اافائدة ومعدات ااتضخم معدات في وتتمثل اانقدي، ااتقارب معايير 

 .اأجنبي اانقد من اانقدية

 اامحلي ااناتج إاى ااحاومية اامااية في ااسنوي ااعجز نسبة في وتتمثل اامااي ااتقارب معايير 

 .اإجمااي اامحلي ااناتج إاى ااعام اادين ونسبة اإجمااي،

 هذ وقياس حساب طريقة م 2006 ريلفأ في اجتماعها وفي م 2005 عام في اامحافظين اجنة ناقشت وقد

 اانقدية السلطة اامقترحة اابدائل ناقشت اما . ابه اامسموح ااقصوى واامديونية ااعجز نسب وتحديد اامعايير

دارة ااموحدة ااخليجية ااعملة أصدر مهام ستتواى ااتي اامشتراة  إاى االجنة وتوصلت .ااموحدة اانقدية ااسياسة وا 

 وااعشرين ااسابعة دورته في اأعلى، لسامجا من تفويض على وبناء . اامواضيع هذ حول محددة توصيات

 0222.2 ماي في ااتوصيات تلك وااقتصادي اامااي ااتعاون اجنة اعتمدت ،(م 2006 ديسمبر)
  3:يمان تحديدها فيما يلي : اآثار المترتبة على اصدار العملة الخليجية الموحدة 

قامة ااموحدة ااخليجية ااعملة إاى ااوصول يعد (0  تتويجا ااخليجي ااتعاون مجلس ادول اانقدي ااتحاد وا 

ي ااجمرا اإتحاد مااسب من ويقوي إيجابياتها من وسيزيد اإقتصادي ااتاامل مراحل من إنجاز تم اما
 على متعددة آثار ااموحدة ااخليجية ااعملة إصدار على سيترتب حيث ، اامشتراة ااخليجية وااسوق
أابر  بشال آثار وستاحظ ، واإستثمارات وااسياحة اابينية ااتجارة اسيما اإقتصادية ااقطاعات مختلف

 . متسارعة وتطورات مضطردا نموا ستشهد وااتي اامااية واأسواق اامااية ااخدمات قطاع على

 ويعمق ااخليجية ااعمات صرف بأسعار اامتعلقة اامخاطر على واحدة خليجية بعملة ااتعامل يقضي (0
 سوق خاصة ااخليجية اامااية اأسواق وتاامل تطوير في فعال بشال ويسهم ، ااواحدة ااسوق مفهوم

 .وااسيواة وااعمق ااحجم حيث من ملحوظا تأثيرا فيها ويؤثر اأسهم أسواق تطوير على ويساعد ااسندات
 لس،امجا دول مختلف في أخرى شراات على ااستحواذ أو ااندماج على ااخليجية ااشراات قدرة زيادة (2

 . ااقتصادية وااافاءة ااالي ااقتصاد صعيد على إيجابية آثار اه سياون ااذي اأمر

 واامااية اامصرفية ااخدمات مجال في اإقليمية اامنافسة تشجيع واحدة خليجية عملة إطاق شأن من إن (2

 إاى ويؤدي تااايفها من ويخفض لسامجا دول في عمائها على إيجابيا ينعاس مما ا،تهخدما وجودة

                                                           

امل ااقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و آفاقه ، بوشول ااسعيد ،   1 مذارة مقدمة استامال متطلبات نيل شهادة ااماجيستر واقع الت
 . 22، ص  0221/0222في علوم ااتسيير ، تخصص تجارة دواية ، جامعة محمد خيضر ، بسارة ،

 . 20بوشول ااسعيد ، مرجع ااسابق ، ص   2
 .000،002: ، ص ص  0202دار وائل النشر ، عمان ، ااردن ، النظام ااقتصادي السياسي الدولي ، محمد حمد ااقطاطشة ،   3
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 اإقليمي ااصعيد على اامؤسسات هذ بين ااندماج تشجيع إاى اذاك يؤدي وقد ، تهاخدما تنويع

 . ااحجم اقتصاديات من ااستفادة

 اأسواق تاامل وعلى اامصرفي ااقطاع على ااموحدة ااخليجية ااعملة إصدار اإيجابية اآثار إن (2

 واااتزام اامااية وااسياسة اانقدية ااسياسة صعيد على اإيجابية بآثار مقرونة ، لسامجا بدول اامااية
 ااشفافية من ستعزز (ااعام اادين ونسب ااعامة اامااية في ااعجز انسب حدود) اامااي ااتقارب بمعايير

 اامنطقة في واامااي اانقدي تقرار ااس على إيجابا وتنعاس ، اإقليمي ااصعيد على اامااي واانضباط

 مجلس دول إاى واادواية واإقليمية ااوطنية ااستثمارات من مزيد اجذب مساعدة عوامل الها وهذ ،

 .ااتعاون

 ااعملة ربط ثم ومن لسامجا دول عمات ربط مائمة مدى حول أحياًنا يدور نقاًشا هناك فإن ، أخيًرا (2

 اامذاور اأعلى لسامجا قرار أن إاى اإشارة اامناسب من فانه ، اأمرياي باادوار ااموحدة ليجيةخاا

 اانقدية السلطة وترك ، ااحااية اامرحلة في اأمرياي باادوار لسامجا دول عمات ربط على نص آنفا

 أو أاثر أو واحدة بعملة اه اامناسب ااربط اختيار حرية ااموحدة ااعملة إصدار بعد ، اامشتراة ااخليجية

 .ااقادمة اامرحلة وظروف متطلبات تقتضيه ما حسب وذاك ، تعويمها
  العقبات التي واجهت مشروع ااتحاد النقدي الخليجي : 

واجه مشروع ااتحاد اانقدي ااخليجي بعض ااعقبات نتيجة اعان سلطنة عمان عن عدم نيتها اانضمام 
ااتحاد اانقدي ، على ااقل في اامرحلة ااحااية ، اذاك وفور ااعان عن اختيار موقع اابنك اامرازي ااخليجي 

خليجي ، اامر ااذي فسر على انه اعتراض ، اعلنت اامارات ااعربية اامتحدة انسحابها من ااتحاد اانقدي اا
وقد . اابنك اامرازي ااخليجي ، بينما هي ترى انها انسب موقع اهذ اامؤسسة  إنشاءعلى اختيار اارياض ماانا 

 وأنهااان من اامتوقع ان انسحاب اامارات ااعربية اامتحدة يمان ان يعطل جهود اطاق ااعملة ااموحدة خاصة 
دول فقط ، غير ان ااذي حدث هو ان اادفع في سبيل انشاء ااعملة ااموحدة سار بشال  بأربعةسوف تطلق 

من قبل ال اابحرين  0222حثيث بعد ذاك ، حيث تم باافعل ااتوقيع على اتفاق ااتحاد اانقدي في ديسمبر 
اانقدي اعضاء في ااتحاد ( ااسعودية،  قطر، اابحرين ، اااويت )واااويت بحيث اصبحت اادول ااربع 

محافظه ، في خطوة اعتبرتها تسرعا  وتبينااخليجي ، بل وتم ايضا ااعان عن انشاء اابنك اامرازي ااخليجي 
في هذا ااتجا وقفزا واضحا فوق معطيات ااواقع ااتي ا يبرر انشاء اتحاد نقدي او اطاق عملة موحدة ، على 

 1.اقل مرحليا 
 
 
 

                                                           

 .002محمد حمد ااقطاطشة ، مرجع سابق ، ص   1
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لية  :الثانيالمطلب    .الخليجياقتصاديات مجلس التعاون الخصائص الهي
اافة دول ااخليج على اقتصادياتها مباشرة، وهذا ما يعطي  بتاتنعاس اامميزات اامادية واابشرية ااتي تتميز 

زات ااتعرف على أهم ااممي مطلبوسنحاول في هذا اا. اها خصائص مميزة دون غيرها من ااقتصاديات اادواية
 .ااخليجااهيالية اقتصاديات 

ل اإنتاجي اقتصاديات  : الفرع ااول  .ي الخليجدول مجلس التعاون الهي
في إطار  يات اادول اانامية رغم أنها تدخلتصنف اقتصاديات دول مجلس ااتعاون ااخليجي ضمن اقتصاد

 .فيهاااقتصاديات اانفطية ااتي تتميز بدرجة عااية من ااطاقة ااتمويلية وارتفاع متوسط دخل اافرد 

، وما يعادل  من إجمااي ااحتياطي ااعاامي النفط %22وتتربع دول اامجلس ااتعاون ااخليجي على ما يقارب 
، إا أن هناك تفاوت ابير في عمر ااحتياطي  من إجمااي ااحتياطي ااعاامي من ااغاز ااطبيعي %02حوااي 

ااوقت ااذي يصل فيه عمر ااحتياطي اانفطي إاى ، ففي  من اانفط وااغاز من دواة عربية خليجية إاى أخرى
، وأعلى عمرا (سنة 02.0)، وسلطنة عمان  (سنة 0.1)أقل عدد من ااسنتين في حااة ال من مملاة اابحرين 

وقطر  ،(سنة 22)، واامملاة ااسعودية (سنة 020.2)واإمارات  ،(سنة 022.1)في حااة ال من دواة اااويت 
 ،سنة( 202.2)عمر ااحتياطي من ااغاز ااطبيعي إاى أعلى فترة في دواة قطر ، في حين يصل (سنة 21.1)

 1(.سنة 2.2)وأقل فترة في مملاة اابحرين 
في هيال ااناتج اامحلي اإجمااي (  اانفطية)ابيرة الصناعات اإستخراجية اامساهمة وااجدول ااتااي يبين اا

 . ادول ااخليج

الصناعة ااستخراجية في الناتج المحلي اإجمالي لدول مجلس التعاون مساهمة قطاع (: 5)الجدول رقم 
 .( نسبة مئوية) الخليجي

 2113 2112 2111 الدولة            السنة
 22.0 22 21.2 اامارات 
 02.1 02 20.2 البحرين 
 22.1 22 22.0 السعودية 
 22.2 22 20.0 عمان 
 22.2 21 22.2 قطر 

ويت   20.2 22 20.0 ال
 .  0202و 0202و 0200اسنة على معلومات من ااتقرير ااقتصادي ااعربي ااموحد  ااعتمادب طاابةمن إعداد اا: المصدر

                                                           

ة،أحمد اااواز  1  .2، ص  0222، ماي (22)، سلسلة اجتماعات ااخبراء، ااعدد رقم  اامعهد ااعربي التخطيط،السوق الخليجية المشتر
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يتبين انا من خال هذا ااجدول أن نسب مساهمة قطاع ااصناعة اإستخراجية في ااناتج اامحلي اإجمااي 
بـ اااويت  في 0200هذ اانسبة أابر قيمة اها سنة ابيرة في معظم دول مجلس ااتعاون ااخليجي، حيث بلغت 

 38.6%و  %25، فيما حققت ال من اابحرين واإمارات أقل نسبتين بـ %21بـ  قطرثم جاءت بعدها  22%
في جل دول  2013و  2011اذي عرفته هذ اانسبة بين سنتي اما يؤاد اانخفاض ااابير ا. على ااترتيب

أن قطاع وهذ اانسب اامرتفعة اهذا ااقطاع تدل أسعار اامحروقات ،  بتراجعمجلس ااتعاون، واامرتبطة أساسا 
 . ااصناعات ااستخراجية يعتبر اارايزة اأساسية اقتصاديات دول ااخليج

مو سااني مرتفع، وعلى صعيد ااترايبة اابشرية، فقد اتسم عدد ساان دول مجلس ااتعاون ااخليجي بمعدل ن
. %2، سبقه خال ااخمس سنوات ااسابقة معدل نمو بلغ باامتوسط %2.2إاى  0221حيث وصل في عام 

وتعزى هذ اازيادة في اانمو أساسا إاى تدفقات ااعمااة ااوافدة من ااخارج، خاصة في قطاع ااتشييد ااذي يتصف 
ة بين دول ااخليج خصوصا ااثقافية منها، إا أن هنااك وعلى اارغم من ااسمات اامشتراة ااعديد. باثافة ااعمااة

تباينا ملحوظا فيما بينها، ويتجلى هذا ااتباين في جانبه ااهيالي في اامساحة وحجم ااساان، بحيث نجد أن 
من اامساحة ااالية ادول ااخليج، فيما تشال دول ااخليج ااخمس اأخرى  %22مساحة ااسعودية تشال نسبة 

 ؛من إجمااي ااساان الدول اأخرى %22عدد ااساان ااسعوديون نسبة اما يمثل  00%

وقد ساهمت ااموارد اانفطية ااابيرة ادول ااخليج في تاوين احتياطيات نقدية مهمة ومبااغ رأسمااية ضخمة 
ا قابلة ااستثمار، استعملتها معظمها في بناء صناديق سيادية استثمارية ابيرة، وساهمت في رفع حجم تدفقاته

إا أن معظم ااقتصاديين يرون أن اادول ااخليجية ازاات تفضل توجيه أموااها إاى . ااستثمارية إاى ااخارج
ااخارج عوض استثمارها في اادول ااعربية، حيث نجد أن ال دوار يستثمر في داخل ااباد ااعربية يقابله 

 1.دوار في ااخارج 22استثمار 

 

 

 

 

 

                                                           

ااملتقى اادواي ازمة منطقة اليورو على العاقات ااقتصادية ااوروبية مع دول مجلس التعاون الخليجي ،  تأثيرمحمد يعقوبي ، وعبد اه عناني ،   1
، ااجزائر ،  سايادة، 0222أوت  02جامعة ، وعلوم ااتسييرالية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية ادارة ااتحادات اانقدية في ظل اازمات اامااية ،  ااثامن حول

 . 2، ص  0202ماي  22/21يومي 
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 1.الخليجيالتجارة البينية لدول مجلس التعاون  :الثانيالفرع 

  .ااواى اعوامه منذ اامشرك ااخليجي ااعمل اواويات احدى ااتعاون مجلس ادول اابينية ااتجارة تعزيز ان
 ااحواجز إزااة استهدفت ااجراءات من مجموعة ااماضية ااسنوات ربع اامجلس دول اتخذت ، اذاك وتحقيقاً 

 أقامت فلقد .ااوطنية ااسلع معاملة ، وعاملتها ااجمراية اارسوم من اأعضاء اادول منتجات وأعفت ، ااجمراية

 ااجمراي ااتحاد بإقامة ابرة تااملية نقلة حققت ثم م، 1983 ااعام في بينها امفي حرة تجارة منطقة اامجلس دول

 ااتي وااسياسات واأنظمة نيااقوان من عدد إقرار ،ااسنوات تلك وتخلل  .م 2003جانفي من اعتبارا ااخليجي

 وفّعلت ،ااوطنية اامنتجات وشجعت اأعضاء، اادول نيب اانقل ووسائط وااخدمات ااسلع تنقل انسياب سهلت

 السوق مباشراً  مادع ااجمراي ااتحاد قيام ومّثل  .اامجلس دول صادرات تنمية في ااخاص ااقطاع دور

 .ااتعاون مجلس ادول اابينية ااتجارة زيادة في أسهمت بدورها ااتي ،اامشراةااخليجية 
 ااعضاء دواه نيب امفي ااسلع انسياب اتسهيل ااتعاون مجلس اتخذها ااتي واإجراءات ااسياسات هذ أثمرت

 يربو ما إاى م1984 ااعام في دوار مليارات 6 حواايمن  ااتعاون مجلس ادول اابينية ااتجارة حجم رفع في ،

 في ااخليجي ااجمراي اإتحاد إقامة اقرار اامباشر ااتأثر ياحظ ماا .م 2013 ااعام في دوار مليار 121 عى

 ااسنة في ملحوظة زيادة اامجلس دول ن ب ااتجاري ااتبادل شهد حيث ، اابينية ااتجارة نمو عى م 2003 عام

 ااتجارة قيمة ارتفعت ، ااخليجي ااجمراي ااتحاد اقرار ومنذ.  % 51 بلغت ااجمراي اإتحاد اقيام اأواى
 في دوار مليار 121 حوااي إاى ، م 2002 ااعام في دوار مليار 15 من مضطرد بشال اامجلس ادول اابينية

 . % 700 نسبتها بلغت بزيادة أي م، 2013 ااعام
 ااتي ااسعودية ااعربية المملاة ااتعاون مجلس ادول اابينية ااتجارة من ربااا اانصيب اان ، م 2013 ااعام في

 ااتجارة اايماج من  32% نسبته ما او دوار، مليار 38 ااعضاء اادول بقية مع ااتجارية تباداتها قيمة بلغت

 من % 22 يعادل ما او دوار، مليار 26 قيمتها بلغت بحصة اامتحدة ااعربية اامارات تلتها ، ااخليجية اابينية

 بقية مع ااتجاري تباداها قيمة فبلغت ان ع وسلطنة اابحرين مملاة اما ، اامجلس ادول اابينية ااتجارة اايماج

 قطر دواة من ال نصيب وبلغ .منها اال ااي، ااج من % 15 يعادل ما او دوار، مليار 18 اامجلس دول

 %6 و % 10 نسبته ما او ااتوااي، عى دوار، مليار 7 و دوار مليار 13 اابينية ااتجارة من اااويت، ودواة

 .اامجلس ادول اابينية ااتجارة قيمة ااي اج من
 

 

 

 

                                                           

 ص ، 0202 ، ربمسيد ، 2 ددعاا ، ءاصحإا ةر ادإ ، ماقر أ و قئاقح ةر تشملا ةيجيلخلا قوسلا ، ةيبر عاا جيلخاا لو دا نو اعتاا سلجما ةناعاا ةنامأا 1
 . 22 ، 20 :ص
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 .اأجنبيةبنية واتجا التجارة الخارجية وااستثمارات  :الثالثالفرع 

 .الخارجيةالتجارة  :أوا

تم  0212في سنة و . بين دواه وااترابط  وااتاامل تحقيق ااتنسيقبهدف نشاء مجلس ااتعاون ااخليجي أ
هذ اادول بمزاواة تجارة ااتجزئة ثم تجارة ااجملة في أي دواة من دول اامجلس في عام  ااسماح امواطني

، مما يعني استبعاد 0222، وتواترت ااتعديات إاى أن تم اإعان عن قيام اإتحاد ااجمراي في عام 0222
د اوائح تجارية وجمراية ال اارسوم ااجمراية واإجراءات اامعيقة التجارة بين هذ اادول، باإضافة إاى اعتما

، بما 0222موحدة تجا ااعاام ااخارجي، وتم اإعان عن تحول هذا اإتحاد إاى سوق خليجية موحدة في عام 
يهدف ااى تحقيق اامساواة ااتامة بين مواطني دول اامجلس في ممارسة اانشطة ااقتصادية ، وتنقل عوامل 

وال هذا ابناء . اماانية ااستفادة من ااخدمات ااتعليمية وااصحية  ااى باإضافةاانتاج من عمل ورأس اامال ، 
  1.سوق موحدة 

 .2118-2111صادرات و واردات الدول الخليجية خال الفترة  (:6)الجدول رقم 

، يونيو  21، اامعهد ااعربي التخطيط ، اااويت ، سلسلة ااخبراء ، ااعدد  التجارة البينية الخليجيةوايد عبد موا ، : المصدر 
 .  1، ص 0202
 
 

 
                                                           

 .2، ص  0202، يونيو  21، اامعهد ااعربي التخطيط ، اااويت ، سلسلة ااخبراء ، ااعدد  التجارة البينية الخليجيةوايد عبد موا ،   1

2008 2007 2005 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

 اجمالي صادرات العالم 6387673 6141825 6432863 7520458.5 9137489.6 10367863 11979556.1 13860347 16058845

 اجمالي واردات العالم  6598583 6387504 6635555 7757031.9 9494390.5 10764455 12366253.9 14337738 16709050

645681.8 453276 412951.9 335195.6 248787.6 188823.1 151015.2 154567.9 164388.3 
 اجمالي صادرات الخليج 

 (DOTS, FMI) 

 نسبة لصادرات العالم  2.57% 2.52% 2.35% 2.51% 2.72% 3.23% 3.45% 3.27% 4.02%

89205.4 81611.1 70533.8 58923.9 50007.1 32875.4 14402.5 14541.5 
 اجمالي صادرات الخليج باستثناء منتجات النفط 

 (COMTARDE) واعادة التصدير 

388923.6 305522.8 233905.3 199336.8 151140.7 103058.6 85324.95 81680.37 75326.68 
 اجمالي واردات الخليج

  (DOTS, FMI) 

 نسبة لواردات العالم 1.14% 1.28% 1.29% 1.33% 1.59% 1.85% 1.89% 2.13% 2.33%

 282116.4 215223.0 163671.5 147421.0 112190.7 97018.40 81549.1 75171.90 
 اجمالي واردات  الخليج باستثناء منتجات النفط  

 (COMTARDE) 

 نسبة لواردات العالم  1.14% 1.28% 1.46% 1.45% 1.55% 1.52% 1.74% 1.97% 
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ان تدفقات ااتجارة ااخليجية تبقى دون مستوى اازيادات في  إارغم اازيادات ااابيرة اى اامستوى ااعاامي ، 
احظ أن باإضافة ااى ان حصتها تبقى محدودة من ااتدفقات ااعاامية التجارة ، حيث  ي. ااتجارة ااعاامية 

، وا تزيد عن (0221سنة )من إجمااي صادرات ااعاام  %2.20إجمااي صادرات ااخليج ام تمثل سوى 
عادة ااتصدير، في حين ا تشال ااواردات ااخليجية أاثر من  2.22% إذا ما تم استثناء منتجات اانفط وا 
من إجمااي ااواردات ااعاامية، مما يدل على ضعف ااتجارة ااخارجية ااخليجية باانسبة التجارة ااخليجية  0.22%

 1.ااعاامية
ل رقم   .اجمالي السلع : اتجا التدفقات التجارية الخليجية ( : 2)الش

 
،وايد عبد  :المصدر د العربي  ،الخليجيةالتجارة البينية  موا ي للتخطيط،المع ني  ،83العدد  ،الخبراءسلسلة  ،الك  .02ص  ،0202ي

ثمثل  (G8)ثم مجموعة ااثمانية  (APEC)يتضح من خال هذا ااشال أن مجموعة آسيا واامحيط ااهادي 
، مع ااعلم أن هذين ااتجمعين يضمان في عضويتهما اا من ااصين  ااشرااء ااتجاريين اارئيسيين المنطقة

، في حين يتبين انا أن نسبة ااصادرات وااواردات اابينية داخل اامجلس هي  واايابان وااوايات اامتحدة اأمرياية
 .نسبة ضعيفة من ااصادرات وااواردات اإجمااية، وا تمثل سوى  منخفضة

 

 

 

 

                                                           

 . 2وايد عبد موا ، مرجع سابق ، ص   1
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 1 .ااستثمارات ااجنبية : ثانيا 

في دول اامجلس حوااي ( ااتراامي)، فقد بلغ حجم ااستثمار اأجنبي اامباشر  وعلى صعيد ااتدفقات اامااية
بنسبة زيادة قدرها ، أي  0222مليار دوار في عام  22مقارنة بحوااي  0222مليار دوار في ااعام  021
وتوزع ااستثمار اأجنبي اامباشر بين .  (0222 -0222) خال اافترة  %01، وبمعدل سنوي قدر 102%

مليار  022، بحيث احتلت اامملاة ااعربية ااسعودية اامرتبة اأواى بمبلغ  0222دول اامجلس بنهاية عام 
مليار دوار وبنسبة قدرها  22ااعربية اامتحدة بمبلغ ، تلتها دواة اإمارات %20.2دوار وبنسبة قدرها 

مليار دوار  02، ومملاة اابحرين بمبلغ %02.0مليار دوار وبنسبة قدرها  01، ودواة قطر بمبلغ 02.2%
 212، ودواة اااويت بمبلغ %2.1مليار دوار وبنسبة قدرها  02، وسلطنة عمان بمبلغ %2.2وبنسبة قدرها 

 .%2.2قدها  مليون دوار وبنسبة

مليار دوار في عام  022أما باانسبة ااستثمار اأجنبي اامباشر ادول اامجلس في ااخارج فقد بلغ حوااي 
وبمعدل نمو سنوي  %0002، أي بنسبة زيادة قدرها 0222مليار دوار في عام  00، مقارنة بحوااي 0222
بين دول اامجلس،  0222نبي بنهاية عام وتوزع ااستثمار اأج(. 0222 - 0222) خال اافترة %20قدر 

، تلتها  %22.2مليار دوار وبنسبة قدرها  22بحيث احتلت اإمارات ااعربية اامتحدة اامرتبة اأواى بمبلغ 
مليار دوار  02، ودواة قطر بمبلغ %02.2مليار دوار وبنسبة قدرها  22اامملاة ااعربية ااسعودية بمبلغ 

 0، وسلطنة عمان بمبلغ %2.2مليار دوار وبنسبة قدرها  02ة اااويت بمبلغ ، ودوا%00.2وبنسبة قدرها 
 .%2.2مليار دوار وبنسبة قدرها 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

  .02يعقوبي ، وعبد اه عناني ،مرجع سابق ، ص محمد   1
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 مجلس التعاون الخليجي تحديات انجازات و : المبحث الثالث 

لى تاسيس مجلس ااتعاون ااخليجي ، وعرف خال هذ اافترة ااعديد من ااتطورات ااتي اقد مر فترة طويلة ع
ساهمت في تحقيق انجازات ، وااتى بدورها ساعدت في استمرار اامجلس وتطور ، رغم وجود بعض ااتحديات 
ااتي واجهت دول اامجلس وعرقلت بعض تحقيق بعض ااهداف واامشاريع اامسطرة من قبل اامجلس ، 

سنحاول في هذا اامبحث ااتطرق ابرز اانجازات ااقتصادية ادول اامجلس وابرز ااتحديات ااتى واجهت و 
 .هذ ااتحديات ومازاات تواجه مجلس ااتعاون ، اضافة اجراءات ااازمة امواجهة 

 .انجازات مجلس التعاون الخليجي : المطلب ااول 

يعد ااتاامل ااقتصادي بين دول مجلس ااتعاون ادول ااخليج ااعربية أحد اأهداف اارئيسة ااتي نص عليها 
ويمثل اانظام اأساسي امجلس ااتعاون وااتفاقية ااقتصادية وقرارات اامجلس  .ااتعاوناانظام اأساسي امجلس 

 . اأعلى اامرجعية اأساسية العمل ااقتصادي اامشترك

نوفمبر )ق أهداف ااعمل اامشترك في اامجال ااقتصادي ، أقّر اامجلس اأعلى في دورته ااثانية واتحقي
ااتفاقية ااقتصادية ااموحدة اترسم خطة ااعمل ااقتصادي اامشترك ومراحل ااتاامل وااتعاون ( 0210

مفصل على مدى ااسنوات  ااقتصادي بين دول اامجلس ، واتشال نواة اابرامج ااتااملية ااتي تم وضعها بشال
 1:ااعشرين اأواى من قيام اامجلس ، وتشمل على وجه ااخصوص

 ؛تحقيق اامواطنة ااقتصادية امواطني دول اامجلس (0

ثم  ااحرة،دءًا بإقامة منطقة ااتجارة ب ،متدرجةوفق خطوات  ،اامجلستحقيق ااتاامل ااقتصادي بين دول  (0
قامة . وانتهاًء بااتحاد اانقدي وااقتصادي اامشتراة،ثم استامال ااسوق ااخليجية  ااجمراي،ااتحاد  وا 

 ؛اامؤسسات اامشتراة ااازمة اذاك

 ؛تقريب وتوحيد اأنظمة وااسياسات وااستراتيجيات في اامجاات ااقتصادية واامااية وااتجارية (2

واصات واااهرباء وااغاز ، وتشجيع إقامة ربط اابنى اأساسـية بدول اامجلس ، اسيما في مجاات اام (2
 ؛ اامشاريع اامشتراة

                                                           

، تاريخ ااطاع  2222اامجلة ااقتصادية ااااترونية ، ااعدد عاما من اانجازات،  29..مجلس التعاون الخليجي اسم ااااتب غير موجود ،   1
  http://www.aleqt.com/2010/05/22/article_396453.html: ، على ااموقع 02:21، على ااساعة  01/22/0202

 

http://www.aleqt.com/2010/05/22/article_396453.html
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وااتاامل اإنمائي بين دول  ، وتحسين اابيئة ااستثمارية في دول اامجلس ، ااقتصاديااتحاد اانقدي  (2
، وتنمية اانفط وااغاز وااموارد ااطبيعية ، وااتنمية اازراعية ،  ، بما في ذاك ااتنمية ااصناعية اامجلس

 ؛ اية اابيئة ، واامشروعات اامشتراةوحم

ازامية ااتعليم اأساسي ، وتفعيل ااستراتيجية  (2 تنمية ااموارد اابشرية ، بما في ذاك ااتعليم ، ومحو اأمية وا 
وااتاامل في مجاات اابنية . ااساانية ، وتوطين ااقوى ااعاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق ااعمل

فضا عن أنها تضمنت في فصلها ااثامن . ك اانقل وااتصاات وااتجارة اإااترونيةاأساسية ، بما في ذا
حيث نصت على تشايل هيئة قضائية النظر في اادعاوى اامتعلقة  ااخافات،آايات التنفيذ واامتابعة وتسوية 

 ؛بتنفيذ أحاام ااتفاقية وااقرارات ااصادرة تطبيقًا أحاامها

شتراة خطوة رئيسة في مسيرة هذا ااتاامل بعد إنجاز منطقة ااتجارة ااحرة ثم وتأتي ااسوق ااخليجية اام
م إضافة إاى تبني ااعشرات من 0222ااتحاد ااجمراي ااذي تم اإعان عن قيامه في اادوحة في يناير 

نمية ااقوانين ااموحدة وااسياسات ااقتصادية اامشتراة مثل قوانين ااجمارك وماافحة اإغراق وسياسات اات
 ؛ ااشاملة وااتنمية ااصناعية واازراعية وااتجارية

وتامن أهمية ااسوق ااخليجية اامشتراة في أنها تراز على اامواطنة ااخليجية في اامجال ااقتصادي وتقوم 
على مبدأ مهم وهو أن يتمتع مواطنو دول اامجلس ااطبيعيين وااعتباريين مثل ااشراات واامؤسسات ااخليجية 

طنين في جميع باامعاملة ااوطنية في أي دواة من اادول اأعضاء وتتوفر اهم جميع اامزايا ااتي تمنح الموا
   ة ؛اامجاات ااقتصادي

اابيانات ااحصائية أن ااتجارة اابينية ادول مجلس ااتعاون قد حققت مااسب ابيرة نتيجة اقيام  تظهر وأ
، أي 0222دل ااتجاري اابيني في ااعام حيث ارتفعت قيمة ااتبا ، 0222ااتحاد ااجمراي ااخليجي في ااعام 

، 0220مليار دوار في ااعام  02لى مليار دوار ، مقارنة بما يزيد قليًا ع 02عام قيام ااتحاد ااجمراي ، إاى 
، 0222مليار دوار في  02اية بلغت واتشهد قيمة ااتبادل ااتجاري قفزات أخرى ابيرة ومتتااية خال اأعوام ااتا

، واتصل إاى رقم قياسي في  0222مليار في  22، و  0222مليار في عام  22، و  0222مليار في  22ثم 
 -0222خال اافترة من % 02مليار دوار ، بمعدل نمو سنوي بلغ حوااي  22حين سجلت  0221ااعام 
 .0221اي اوًا ، ثم ااسوق ااخليجية اامشتراة في يناير ، وذاك انتيجة مباشرة اقيام ااتحاد ااجمر  0221
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 .التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي : المطلب الثاني 

تواجه دول مجلس ااتعاون مشاات وتحديات على مستوى ااتعاون ااقتصادي تعرق مسارها في طريق 
تواجه دول مجلس ااتعاون ااخليجي وااتي ااتنمية ااقتصادية ، وسنتناول في هذا اامطلب اهم ااتحديات ااتي 

 : تتمثل فيما يلي 

 .سيادة القطاع النفطي : اوا 

ااتعاون ااقتصادي باعتمادها اامفرط على مورد واحد ناضب أا وهو اانفط ،  تتميز اقتصاديات دول مجلس
وااذي تؤثر فيه تطورات ااسواق اامااية ، وقد نتج هن ذاك ارتباط اقتصاديات دول اامجلس ارتباطا وثيقا 

 .ادية بها بااتغيرات ااتي تطرأ على اسعار اانفط ، وااتي تنعاس ايجابا او سلبا على مجمل ااوضاع ااقتص
وسنحاول من خال ااجدول ااموااي استعراض تطور مساهمته قطاع اانفط في اجمااي ااناتج اامحلي ، الوقوف 

 1. على اهمية هذا ااقطاع 

 ( 2113-2117) مساهمة قطاع النفط في اجمالي الناتج المحلي للفترة (: 7)الجدول رقم 

  السنوات        

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007     الدول

ويت  57.5% 57.7% 58.6% 51.1% 41.8% 59.6% 53.6% ال

 4.5% 4.2% 3.9% 3.3% 2.8% 4.3% 3.7% البحرين

 33.9% 35.6% 39.2% 33.8% 29.0% 38.2% 37.5% عمان

 23.4% 26.0% 29.9% 28.2% 24.1% 33.0% 31.3% قطر

 43.4% 46.2% 48.8% 44.0% 38.6% 59.2% 50.7% السعودية

 21.6% 24.1% 25.1% 20.6% 17.7% 27.1% 23.3% اامارات

:  من اعداد الطالبة بااعتماد على بيانات البنك الدولي : المصدر 
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?display=default 

اساسي ورئيسي ، وهذا مما من خال ااجدول اعا ناحظ ااعتماد ااابير ادول اامجلس على اانفط امورد 
على دول اامجلس تنويع في  يتوجبيجعلها عرضة المشاال و اازمات في حال انخفاض اسعار اانفط ، مما 

 .وهو اانفط  إاهيالها ااقتصادي وتفادي ااعتماد على مورد وحيد 

  

                                                           

امل ااقتصادي العربي وتحديات المنظمة العالمية للتجارة بلعور سليمان ،   1 يل ، اطروحة مقدمة ان-دراسة حالة مجلس التعاون لدول الخليج العربية–الت
 . 001، ص 0221/0222في علوم ااتسيير ، فرع ادارة اعمال ، جامعة ااجزائر ،  شهادة داتورا

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?display=default
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 .محدودية ااستثمارات ااجنبية  :ثانيا 

باامعدات ااعاامية ، اما انها منحصرة تعتبر ااستثمارات ااجنبية اامباشرة بدول اامجلس منخفضة مقارنة 
 1: ود ذاك اعدة اسباب اهمها عوي باابترول وااغاز ومشتقاتهما ،

  عدم ااسماح ااستثمارات ااجنبية في عدد من اامجاات مثل تجارة ااتجزئة وااعقار ، اما ان هناك
 حدود انسبة ااملاية ااجنبية في بعض ااعقارات ؛

  ااتعقيدات اادارية ااتي ازاات قائمة رغم بعض ااخطوات ااشجاعة الحد منها. 

  ااقانونية ؛  واإجراءاتوااقيود وضعف اماانات اانمو وعدم وضوح اانظمة صغر حجم ااسوق ااوطنية 

  اابتروايةعلى اامصروفات ااحاومية ااتي تعتمد بدورها على ااسوق ااعتماد شبه الي. 

 .ااقتصاديةالتبعية  :ثالثا

اقتصادياتها على ااخارج ، فااتجارة ااخارجية من بين ااتحديات ااتي تواجه دول مجلس ااتعاون هو اناشاف 
تلعب دورا اساسيا في اقتصاد اقطار اامجلس ، فهي بلدان مصدرة ابيرة النفط ، ومستورد ضخم السلع ااغذائية 
وااستهااية واارأسمااية ، وهذا يجعل توجه هذ ااقطار خارجيا باتجا اابلدان اارأسمااية اامتقدمة بشال اساسي 

ودية مثا اانت ومازاات تعتمد ااقتصاد اارأسمااية ااعاامي وبااوايات اامتحدة اامرياية على وجه اسعفا .
ااخصوص في بيع اانفط ، وفي ااحصول على حاجياتها من ااسلع وااخدمات ، وفي توظيف اافوائض اامااية 

 2 .اانفطية ، وتشغيل ااصناعات ااجديدة وتطوير ااحياة ااقتصادية داخلها 

 .سيادة العمالة ااجنبية :  رابعا

منذ مطلع ااستينات من ااقرن ااماضي ونتيجة ااتشاف اانفط ، اصبح ساان مجلس ااتعاون يتضاعف مرة 
انما ايضا الهجرة ااجنبية غير اامسبوقة ااتي  سنة ، وا تعود هذ اازيادة النمو ااطبيعي فقط ، و 02ال 

شهدتها دول اامجلس ، حيث اصبحت تشال ااعمااة ااوافدة ااثر من ثلث ااساان وحوااي ثلثي قوة ااعمل في 
اصبح ااوافدون يشالون اغلبية ( اامارات ، اااويت ، وقطر) معظم دول اامجلس ، وفي ثاثة من دول اامجلس 

وقد اصبحت بذاك ظاهرة ااعمااة ااجنبية من ااقضايا ااشائاة واامعقدة في دول . مانينات ااساان منذ مطلع ااث
وااتي من اامجلس ، وااتي حظيت باهتمام واسع بسبب ااعديد من اآثار اامترتبة عنها امنيا وسياسيا واقتصاديا ، 

                                                           

 .002بعلور سليمان ، مرجع سابق ، ص   1
، جامعة ااشلف ، ااجزائر ، جانفي  2مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، ااعدد  تحديات ااندماج ااقتصادي الخليجي ،عباس بلفاطمي ، جمال بلخباط ،   2

 . 2، ص  0221
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ا شال ضعفا مستمرا على موازين اهمها مشالة اابطااة وتزايد حجم ااتحويات اامااية العمااة ااوافدة ، مم
  1.اامدفوعات واعتبر استنزافا الموارد ااقتصادية 

 .المحليةضيق نطاق السوق  :خامسا

ااعقبات اارئيسية ااتي تعاني منها دول مجلس ااتعاون،  اإحدىتأتي مشالة ضيق نطاق ااسوق اامحلية 
ت في ااقتصاد ااعاامي ااحديث ااذي يقوم حيث ا يتناسب حجم ااساان في تلك اادول وااتطورات ااتي حدث

اابحاث وااتطوير على مبدأ ااوحدات اانتاجية ااابيرة ، ويتطلب بااتااي ارصدة ضخمة الصرف على مجاات 
، وتوجيه اانواتج ( ااعام وااخاص)، وقد تسبب محدودية ااساان في هذ اامنطقة في تدني ااستهاك ااالي 

 2.واق بديلة ااستثمار في ااخارج ، مما ادى ااى هروب رأس اامال ااوطني الخارج ااقومية ااى اابحث عن اس

امل التجاري : سادسا   .تحديات الت

 3: وتامن في 

  ااخصخصة بما ان معظم ااسياسات ااتنموية اتنويع ااقتصاد تحتاج ااى انتبا مستمر خصوصا
ااصناعات ااابيرة غير اانفطية مازاات تحت سيطرة ااقطاع ااعام واامعايير ااتنظيمية ااجديدة ضرورية 

 في ااسواق اامحلية واخلق حوافز تنموية في اسواق ااسهم اامحلية ؛ 

  جراءاتان نجاح ااتحاد ااجمراي امجلس ااتعاون ااخليجي سيتطلب اقامة قواعد جمراية موحدة  وا 
وزيادة ااشفافية وتخفيض ( اامعايير وااتفتيش وااترخيص) وااتوفيق بين ااجراءات ااتقنية ااتنظيمية 

 ااعوائق اادراية ؛

  اما تعاني اسواق ااعمل تصلبا في ااجور وعدم تطابق في اامهارات وعوامل مؤسساتية اخرى ، وبعض
ااجانب ورفع  مواطنين عبر تحديد حصص نسبية العمالاادول في اامجلس تستبدل ااعمال ااجانب ب

تااايف ااعمااة عليهم ، قد ا تعزز هذ ااسياسات اانتاجية على اامدى ااطويل ان مرونة ااجور 
ااجبارية ايست بديا  واأنظمةوااعمال اامهرة امران ضروريان اتأمين نمو ااقطاعات غير اانفطية ، 

    . ن ااتعليم وتحسين ااتدريب واامهارات امران في غاية ااهمية جيدا امرونة ااجور اما ا

 

 

 
                                                           

 .000،000: بلعور سليمان ، مرجع سابق ، ص ص   1
 .002ص  ااسابق،اامرجع   2
 . 2عباس بلفاطمي ، جمال بلخباط ، مرجع سابق ، ص   3
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 .ااجراءات المقترحة لمواجهة التحديات : المطلب الثالث 

ان مستقبل مجلس ااتعاون ااخليجي مرهون بقدرته على ااتعامل مع ااتحديات ااراهنة واامستقبلية ، بايجابية 
 1: من خال اآتي  إاوفاعلية ورؤية مشتراة وواضحة المستقبل وهذا ان يتحقق 

لة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي : اوا   اعادة هي

اخليجية هو اعتمادها على سلعة وحيدة وهي اانفط ، اامر ااذي جعل ان اهم خاصية تميز ااقتصادات ا
 .مصير اانشاط اانمائي مرتبطا بتقلبات اسعار اانفط في ااسوق اادواية 

اذاك وجب على مجلس ااتعاون ، حتى يتجنب ااتقلبات ااحاصلة في اسعار اانفط وانعااساتها ااسلبية على 
 بإعادةان يقوم راجع ااهتمام ااعاامي بموضوع ااستثمار في أقطار اامجلس اامداخيل وااموازنات في اامنطقة وت

 : ـهيالة اقتصاد وهذا بااقيام ب

  وااموارد وااقطاعات ااقتصادية اافة ادول اامجلس ، حتى يمان  اإماانياتاجراء مسح تفصيلي
واامؤشرات ااقتصادية على ااترايب ااعضوي  واإحصاءاتااوقوف من خال اابيانات واامعلومات 

جراء اقتصادياتهااال اقتصاد وتحديد اوجه ااشبه وااختاف في ما بين  دراسات تحليلية مقارنة اها  وا 
 .من اجل ارساء قواعد متينة التعاون وااتاامل فيما بينها 

  اب اامسح ااقتصادي تحديدها وااتعرف عليها في اعق بوضوحوااتي يمان  :توطين موارد المجلس
اامقترح ، توطينا جغرافيا يحقق ااجدوى ااقتصادية ، وااستخدام اامثل اها ويعمل على تافي 

 .اازدواجية 

امل ااقتصادي لدول مجلس  :ثانيا   .التعاونتعزيز وتعميق درجة الت

تطلبات وشروط ااتحاد ان تعميق وتعزيز درجة ااتاامل ااقتصادي ااخليجي من خال ااسراع في تحقيق م
 : سيتيح اامزيد من اافرص امام دول اامجلس ، نذار منها  0222ااجمراي ااذي اعلن عنه رسميا في جانفي 

  المبدأ ااساسي امنظمة ااتجارة ااعاامية ااذي يستند ااى عدم ااتمييز في ااتعامل بين اادول خافا
تجمعات اقليمية اااتحاد ااجمراي ، مما  بإقامة( 02)ااعضاء ، فقد سمحت من خال نص اامادة 

احماية مصااحها وفرصا  مجااااخليجية دون غيرها ويمنحها  اأقطارسيتيح تبادل اامزايا واامتيازات 
 .اتوسيع أسواقها وتعزيز قدرتها ااتفاوضية 

  ان قيام ااتحاد ااجمراي سيؤدي ااى تحسين ااوضع ااتفاوضي ادول اامجلس ، ومن ثم ااحصول
على شروط أفضل التجارة مع اادول واامجموعات ااقتصادية ااخرى خاصة ااتحاد ااوروبي ، ااذي 

                                                           

 .02 -2: اامرجع ااسابق ، ص ص   1



 اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي                                                       :الفصل الثاني

67 

 

اان يرفض اقامة منطقة تجارة حرة مع مجلس ااتعاون ، اون هذا ااخير ام يتوصل ااى جدار 
هذ اامنطقة ستتيح انسياب ااسلع ااخليجية اابارزة ااى ااسواق ااوروبية  وبإقامةراي موحد ، جم

 . اابتر وايماوياتخاصة ااامنيوم و 
  ان انضواء دول مجلس ااتعاون تحت راية اتحاد جمراي او سوق مشتراة ، سيعطي المفاوضات

ااتي تعقدها االجان و ااجهزة اامختصة  اامقبلة ااتي تجريها دول اامجلس او ااجتماعات اادورية
ااتابعة المنظمة ااعاامية التجارة ، قوة اامطاابة وااضغط اتمديد فترات ااسماح وتطبيق بعض قواعد 

 .ااعمل المنظمة 

امل على النفط الى تشجيع القطاعات غير النفطية : ثالثا   اانتقال من ااعتماد شبه ال

على ذاك ااتجربة اامارتية في اتشجيع  واادالوزيادة مساهمتها في ااناتج اامحلي ااجمااي وفي ااصادرات ، 
،  واأامنيومااشديدة ااترايز على ااطاقة وااسماد وااسمنت  ايماويةااقطاعات غير اانفطية بداية باامواد اابترو 

 .وااصناعة ومؤخرا نحو ااسياحة و اعادة ااتصدير 

 ( ااجنبي  المحلي و) تفعيل دور القطاع الخاص : عا راب

خاصة في اامشاريع ااموجهة نحو ااتصدير وتوفير ااطار اامائم انشاط هذا ااقطاع اتقديم ااتحفيزات 
قامةااضريبية وسهواة ااجراءات اادارية  مناطق ااتجارة ااحرة ااتي تساهم بدور ابير في تشجيع ااصادرات  وا 

ااصادرات في اامارات ااعربية ااتي زادت حصتها في مجمل   00خارج اامحروقات اى غرار ااناطق ااحرة ااــــ 
 .غير اانفطية 

ا اابلدان اانامية من بشال متزايد على ااخدمات ااتي اظهرت ااحسابات ان اامنافع ااتي تجنيهااعتماد : خامسا 
تحرير ااخدمات أعلى تقريبا بست مرات من تحرير تجارة ااسلع اتوفير مناصب ااعمل وتحسين معدات اانمو 

 .وزيادة ااناتج اامحلي 

 تشجيع قطاع الزراعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي ااجمالي : سادسا

في اامائة من ااناتج اامحلي  22ااتي تساهم فيها اازراعة بـ وااتقليل من اافاتورة ااغذائية فباستثناء ااسعودية 
 إاهذا ااتشجيع  يتأتىفي اامائة في بقية دول مجلس ااتعاون ااخليجي ، وان  20فان هذ اانسبة ا تتجاوز 

قامةبتدعيم ااستثمار في هذا ااقطاع  اابنية ااتحتية اامناسبة وتشجيع اابحاث اازراعية وضمان تجسيدها في  وا 
 . ااى تسهيل تسويق اامنتجات اازراعية وتحويلها  باإضافةااميدان 
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 : خاصة الفصل الثاني 

 مجموعة تحقيقمن اجل  عمليسعى ااى اا ااذي ، ااعربية ااخليج ادول ااتعاون مجلسقام  0210في ماي 

واان ااعديد من  .اامجلس دول بين وااترابط وااتاامل ااتنسيق تحقيق على مجملها في ترازت اأهداف من
 .ااخليجيااتي اانت وراء قيام مجلس ااتعاون  اأسباب

 ااجمراي ااتحاد ثم،عام  التجارة حرة منطقة إنشاءمن  ابتدأواقد مر هذا اامجلس منذ قيامه بعدة مراحل 
 مجلس دول بين فيما ااقتصادية ااسياسات تنسيق إاى باإضافة اانقدي وااتحاد اامشتراة ااخليجية ااسوق ،عام

 . ااتعاون
 نحو ااتعاون مجلس دول جهود تدعيم في تساهم أن على ااتعاون مجلس ادول اابينية ااتجارة عملت اما 

 تقفحديات ااتى و ، اان برغم من اانجازات اامحققة فقد واجه اامجلس ااعديد من اات ااقتصادي ااتاامل تحقيق
.  تبعية ااقتصاديةاا إاى باإضافة ، ااستثمارات محدوديةعائق امام تطور اواها سيادة ااقطاع اانفطي و 

اادخل وتعزيز  وعلى دول اامجلس ااتحرك وااعمل جاهدا من ان تخطي هذ ااتحديات بداية بتنويع مصادر
 .ااعمل ااخليجي اامشترك ، ودخول اامنافسة في عاام ااتاتات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 :الفصل الثالث
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 :تمهيد 

مع تنامي وتطور اقتصاد دول مجلس ااتعاون خاصة في مجال ااهيدرواربونات سعى ااتحاد ااوروبي ااى 
وااتى انتهت بتوقيع اتفاقية ااتعاون  تعزيز ااعاقات مع دول اامجلس خاصة ااعاقات ااتجارية وااستثمارية ،

 .، وهذا من اجل تعزيز اانمو ااقتصادي في اامنطقتين  0211بينهما عام 

ااونة ااخيرة عرف ااتحاد ااوروبي ازمة حادة وهي ازمة ااديون ااسيادة ااتي انطلقت شرارتها من في و 
م تقتصر على دول ااتحاد فقط بل انتقلت ااى اادول ، اما ان هذ اازمة ااايونان اتمتد ااى دول اوروبية اخرى 

ااشرياة ااتحاد ااوروبي ، ومنها دول مجلس ااتعاون ااخليجي على اعتبارها شريك مهم واستراتيجي ادول 
 .ااتحاد ااوروبي ، وقد اثرت هذ اازمة على ااعاقات ااتجارية وااستثمارية بين اامنطقتين 

 :اى وسنتطرق في هذا اافصل ا

  .عاقات ااقتصادية ااخليجية ااوروبية اا: المبحث اأول

 .ااعاقات ااتجارية وااستثمارية بين ااتحاد ااوروبي و دول مجلس ااتعاون ااخليجي :المبحث الثاني 

 .اثر ازمة ااديون ااسيادية ااوروبية على دول مجلس ااتعاون ااخليجي: لثالمبحث الثا
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 العاقات ااقتصادية الخليجية اأوروبية:  ااولالمبحث 

ام تهتم ااجماعة ااوروبية اثيرا بعقد اتفاقية التعاون ااجماعي مع مجلس ااتعاون ااخليجي فور قيامه ، وذاك 
واان بعد استقرار ااوضاع وتنامي . اايرانية و انخفاض اسعار اانفط –اعدة اسباب منها ااحرب ااعراقية 

، واذا تطور ااصناعات ااخليجية في قطاع اانفطية ااسوق ااخليجية بشال افت النظر بسبب تراام ااثروة 
ل ومع حلول منتصف ااثمانينيات ، بات ااجو مهيأ اجراء مباحثات اوضع اطار جديد التباد. اابتروامياويات 

 .ااتجاري ، ومن اجل اامزيد من ااستقرار ااا ااطرفين 

 .اتفاقية التعاون بين مجلس التعاون الخليجي وااتحاد ااوروبي : المطلب ااول 

تم " فاق تعاون ات" برام وروبية ومجلي ااتعاون ااخليجي إمفاوضات بين ااجماعة اا 0212في مارس  تبدأ
، ودخل 0211جوان  02، ثم وقع نهائيا في برواسل في  0211مارس  02حرف ااواى في ااتوقيع عليه باأ

ويشرف اى تنفيذ هذا ااتفاق مجلس وزاري مشترك يجتمع . 0222حيز اانفاذ اعتبارًا من ااول من جانفي 
عاون ااخليجي سنويا ، يمثل ااتحاد ااوروبي فيه وزير خارجية اادواة ااتي ترأس ااتحاد ، ويمثل مجلس اات

وزير خارجية اادواة ااتي ترأس اامجلس ، ويشارك فيه ممثلون ن اامفوضية ااوروبية ومن اامانة ااعامة 
هو ااجتماع ااوزاري ااثااث وااعشرون ااذي عقد في مدينة  واان اخر مجلس عقد. امجلس ااتعاون ااخليجي 

هو مؤشر على انتظام ودورية اجتماعات هذا و .  0202جوان  22اامنامة عاصمة مملاة اابحرين بتاريخ 
 ؛اامجلس وحرص ااطرفين عليها

ااخليجي ، ااقوية وقد سعت اتفاقية ااتعاون ااى وضع ااعاقة بين مجلس ااتحاد ااوروبي ومجلس ااتعاون 
اصا على ااصعيد ااتجاري ، في اطار مؤسسي تعاقدي يستهدف توسيع ومٌد نطاقها اتشمل بقية اامجاات 

 ؛اقتصادية وااتانواوجية ، وخاصة قطاعات ااصناعة واازراعة وااصيد وااعلوم وااتانواوجيا وااثقافة  وغيرها ا

في حفز في ااتحاد ااوروبي على ان يلعب يأمل في ان تسهم هذ ااتفاقية واان مجلس ااتعاون ااخليجي 
ى ااريع اانفطي ، اعتماد عل وتنمية موارد وتقليلتنوي دورا اابر ازيادة اسهامه في ااجهد ااخليجي اارامي ااى 

في تطوير ااحوار اما اان من يفترض ان تسهم هذ ااتفاقية . ااخ ... ا وتدريب ااعمااة اافنية ونقل ااتانواوجي
ارفق بها ، يتعلق بهذا  ااسياسي بين ااطرفين ، وخصوصا انهما تبنيا عند ااتوقيع عليها ، بيانا سياسيا

 ؛ااموضوع

ت وبعد فترة من ااتقدم اابطيء بدأ ،لى ااقل  نتائج تذار عغير ان ااتفاق ام يثمر خال ااسنوات ااواى 
ظام خليجي المعايير واامقاييس ، وفي في تطوير ناسهام ااتحاد ااوروبي : ئج ااملموسة مثل اتظهر بعض اانت
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نشاء اتحاد جمراي بين اادول لس اإسراع بإخاصة في ضوء ااتقدم ااذي احرز اامج تطوير اانظام ااجمراي ،
 1 .في اجراء اابحاث ااتمهيدية اارامية ااى انشاء مراز خليجي المعلومات ااتانواوجية  اخيراً  ااعضاء ، و

 اتفاقية منطقة التجارة الحرة  :الثانيالمطلب 

اوروبي ومجلس ااتعاون ااخليجي خطوة اواى تعقبها خطوة تااية فورية تعتبر اتفاقية ااتعاون بين ااتحاد ا
ت باافعل مشاورات حول هذا ااموضوع فور ااتوقيع و بدأ. ارة ااحرة بين اامجموعتين تستهدف انشاء منطقة ااتج

وتم ااتفاق على تصنيف موحد  ، 0222ت اامفاوضات بين ااطرفين في ااتوبر وبدأ .ااتعاونعلى اتفاقية 
المنتجات من جانب اجنة ااتعريفة اامشتراة ماونة من ممثلين من ااجانبين ، وتحديد ثاثة مستويات التعريفة 

 2.ااجمراية 

جمراي ادول اامجلس حيز اانفاذ وااتسبت زخما بعد دخول ااتحاد اا 0220واستؤنفت اامفاوضات في عام 
وااتفاق ينص على ااتحرير ااتدريجي  .0202 في عام ى برنامج ااعمل اامشتركوااموافقة عل 0222عام  في

واامتبادل التجارة في ااسلع وااخدمات ، وتهدف إاى ضمان مستوى مماثل من ااوصول إاى اأسواق واافرص 
اامفاوضات اانت موجهة اتغطية . مع مراعاة مستوى ااتنمية في دول مجلس ااتعاون ااخليجي ااستثمارية ،

، قوق ااملاية اافارية ، واامنافسةااوصول إاى اأسواق باانسبة السلع وااخدمات وااقواعد ااعامة واأنظمة حول ح
اانسان وااهجرة  ية مثل حقوقوسوف تغطي ااتفاقية اذاك مسائل سياس. وتسوية اامنازعات أو قواعد اامنشأ

 3:ستقوم اتفاقية ااتجارة ااحرة بــ و  .غير ااشرعية وماافحة اارهاب 

  تعزيز ااعاقات ااتجارية وااقتصادية من خال تحرير ااتجارة ، وسوف تعزز وتوسع نطاق ااتعاون
اغاء ااتعريفا ت ااجمراية تدريجيا في اامجاات ذات ااصلة ، من خال إنشاء منطقة التجارة ااحرة وا 

 وااحواجز غير ااتعريفية على ااتجارة بشال ابير بين جميع اأطراف ؛

 تبسيط اامتطلبات واإجراءات اامتصلة بااواردات وااصادرات ، واستنادا إاى اامعايير اادواية ؛  

  منتوفير ااتحرير ااتدريجي واامتبادل التجارة في ااخدمات ااتي تهدف إاى ضمان مستوى مماثل 
 فرص ااوصول ااى اأسواق ؛

  تشمل تحرير اامشتريات ااعامة تهدف إاى ضمان ااوصول اامماثل واافعال أسواق مشتريات
 اأطراف على أساس مبادئ عدم ااتمييز واامعاملة ااوطنية ؛

   نفاذ حقوق ااملاية اافارية وااصناعية وااتجارية وفقا ااسعي على نحو فعال ومائم حماية وا 
 ر اادواية ؛المعايي

                                                           

 .202-202: ، ص ص  0222مراز دراسات ااوحدة ااعربية ، بيروت ، ابنان ،  ، ااتحاد ااوروبي والدروس المستفادة عربياحسن نافعة ،   1
2
 . 915المرجع السابق ، ص   

3
http://eeas.europa.eu/delegations/gulf_countries/eu_gulf_countries/trade_relation/free_trade_agreement/inde

x_ar.htm
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   بااجمارك وااتعاون اإداري وتوحيد اامواصفات وتقييم اامطابقة ، واامنافسة ،  ادخال تغطية تتعلق
 .واامدفوعات ااجارية وتحراات رأس اامال

  أسباب فشل اتفاقية التجارة الحرة بين ااتحاد ااوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. 
 1 : اامفاوضات من عاماً  20 بعد ااحرة ااتجارة إتفاقية إبرام في اافشل اشرح أسباب ثاثة تقديم يمان
 إاى أدى مما ااتجارة، تحرير ضد بقوة اأوروبي اإتحاد  )االوبي( اابتروايماوي ااضغط مجموعة قاتلت : أوا

 .عديدة اسنوات ااخليج من اآتية البتروايماويات ااجمراية اارسوم من اامعفى الدخول اأوروبية ااحاومات منع

 ااتسعير سياسة أن اعتبروا ااوروبي اإتحاد بتروايماويات موردي أن ااحمائي ااموقف هذا وراء ااسبب واان

 إغراق إاى يؤدي أن شأنه من ضمنًيا دعًما تشال ااخليجي ااتعاون مجلس دول قبل من ااخام المواد اامزدوجة

 ااخليجي ااتعاون مجلس دول امنتجي ااسياسة هذ وسمحت .اأوروبي اإتحاد إاى تدخل ااتي ااواردات

 ااتعاون مجلس دول حاومات احتجت بينما ااتصدير أسعار من أقل % 30 بنسبة اامدخات بأسعار بااستمتاع

 ومرافق وااتخزين وااتبريد، اأنابيب، مجلس خطوط نقل( الصادرات اإضافية ااتااايف إاى يعود اأمر هذا أن

 .)اامحطة

 إتفاقية في ااموجودة اامشروعة غير ااهجرة وبنود اإنسان حقوق بنود ااخليجي ااتعاون دول رفضت : ثانيا

 ايس أخرى، أبحاث وفقاً  ذاك، ومع بااتجارة اها عاقة ا قضايا تطرح برواسل أن تّدعي وهي ااحرة، ااتجارة

 ذاك، من وبداً  .اامنطقة في اأوروبي اإتحاد في سابق دبلوماسي احظ اما » ستار «سوى اابنود هذ رفض

 ااجمود عن اامسؤول هو بها ااخاصة ااطاقة صناعة دعم عن ااتخلي ااخليجي ااتعاون مجلس دول إحجام اان

  اامفاوضات في

 ااخدمات اتحرير اأوروبي اإتحاد مطااب تلبية في مترددة ااخليجي ااتعاون مجلس دول اانت:  ثالثا

 ااعام في واحد جانب من اامفاوضات ااخليجي ااتعاون مجلس دول علقت اذاك، ونتيجة . ااحاومية واامشتريات

 .اامفاوضين بين قائمة تزال ا اارسمية غير ااتصاات اان ،2008
 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 .01 ، ص 0202، جانفي  2، دراسات بحثية ، شرااة ، اارقم  GCCو   EUالعاقات التجارية وااستثمارية بين ريم عيادي ، ساام غادي ،   
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 .اأوروبيةالعاقات ااقتصادية الخليجية مستقبل  :الثالثالمطلب 

بين ااتحاد اأوروبي ودول مجلس ااتعاون على مدار ما يقرب تطوير ااعاقات في بطء اامسيرة من رغم ب
وفي هذا اامطلب .ااتطوير خاصة في ااجانب ااقتصادي هناك إصرارا على ان  إا .من عقدين من اازمان

 1:ااتاايةمجاات ااتصادية بينهما، خاصة فيما يتعلق إاى مستقبل ااعاقات ااق سيتم ااتطرق
 والغاز النفط لقطاع بالنسبة (1

 اامجموعة تعتبر حيث اامجلس، بدول اأوروبي ااتحاد دول تربط ااتي اأساسية ااسلعة هو اانفط إن
 إايها تصدر دواة 02 أابر وبين .ااعربي ااخليج دول من ااطبيعي وااغاز اانفطية الطاقة مستورد أابر اأوروبية

سبانيا وأامانيا وفرنسا إيطاايا من اا أن نجد ، اانفط ااعربية ااخليج دول  من وبلجياا اامتحدة واامملاة وهواندا وا 
 .واادواي اأوروبي اامستوى على ااسلع اهذ اامستوردين أابر

 ااطاقة من احتياجاتها من ااابرى اانسبة على احصواها مصدرا اأوروبي ااتحاد ادول باانسبة اانفط يعد وا
 ااشراات استثمار خصبا مجاا أيضا يعد اانه فقط، بيةاأورو  اامنتجات تصريف في ااعربي ااسوق وتوسيع

 وبريتش شل، شراة : وهي أوروبية شراات ثاث توجد عاامية نفطية شراات خمس أابر بين فمن ، اأوروبية
 .إاف فينا وتوتال ، أمواو ايم بترو

 برميل مليون 02 بمقدار 0202 عام في اانفطية اإمدادات في عجزا اأوروبي ااتحاد يقابل أن ويتوقع
 تاون قد أوبك منظمة أن إاى ااصدد هذا في اامستقبلية اادراسات وتشير .الطاقة اايومي بااطلب مقارنة يوميا
 22 إاى 0220 عام يوميا برميل مليون 20 نحو من اإنتاجية طاقته ترتفع ااذي ااوحيد ااتاتل أو اامنظمة هي

 وتنمية توسيع على ااقدرة اديها فقط دول ست توجد أوبك داخل وفي ، 0202 عام في يوميا برميل مليون
 ،0202 عام في يوميا برميل مليون 21 نحو إاى يوميا برميل مليون 02 نحو من ترتفع بحيث اإنتاجية طاقاتها

 اادول تمثلت فيما ، واإمارات واااويت ااسعودية هي ، ااخليجي ااتعاون مجلس في دول ثاث اادول هذ ومن
يران ااعراق يف اأخرى  .وفنزويا وا 
 برميل مليون 20.2 من ، وايبيا وااجزائر عمان سلطنة بإضافة ااعربي اانفط إنتاج يرتفع أن اامتوقع ومن

 بين اامحموم ااسباق يفسر بذاته ااعامل وهذا ، 0202 عام بحلول يوميا برميل مليون 22 نحو إاى يوميا
 .ااخليجية وخاصة ااعربية اامنطقة على بانواايا اأوروبي وااتحاد اامتحدة ااوايات
 منطلق من اأوروبي ااتحاد مع جاهدة تسعى ذاك رغم فإنها ااحقيقة، اهذ ااعربي ااخليج دول إدراك ومع
 يستثنى وا .ااطاقة إمدادات ظروف اتطوير ااطرفين بين ودائم مستمر حوار إاى ااعاامي، اانفطي ااسوق أهمية

 بهذا ااطرفين بين تنسق أن يجب ااتي ااعامة اامؤسسات أشاال من طورت ااتي ياتاأواو  ااحوار ذاك من
 .ااخصوص

                                                           

1
،  02:22: ، على ااساعة02/22/0202: ، موقع اون اسام ، تاريخ ااطاع ااولوية لاقتصاد ..العاقات الخليجية ااوروبية  عبد ه ابو رقبة ،  

-http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/strategies-futures/101502-2007-09 :على ااموقع 

23%2014-46-33.html 



ليجي                     :الفصل الثالث تداعيا ازمة الديون السيادية على دول مجلس التعاون ال  

 

76 

 

 أمن على الحفاظ تسعى أن أوبك منظمة في عضويتها خال من ااخليجي ااتعاون مجلس دول على أن شك وا
 سيعزز وهذا .جيةااخلي - اأوروبية وااشرااة أوبك منظمة بين اتصال قنوات وجود من بد وا عااميا، ااطاقة
 وااتحاد ااخليجي ااتعاون مجلس بين اامتباداة ااثقة آفاق بتوسيع وسيدفع ااطرفين بين اإيجابي ااتعاون

 .اأوروبي
 على وااغاز اانفط تأمين قضية في اأوروبي ااتحاد مع ااخليجي ااتعاون مجلس دول حوار يعتمد أن ويجب

 وا .وااطلب ااعرض اقاعدة طبقا ااعاامي ااسوق خال من اانفط يلبرم سعر يحدد أن على اأطراف، ال توافق
 بعض في تنتج ااتي اانفط أزمات إدارة معينة آايات فقدان نتيجة اانقطة هذ في شفافية عدم هناك أن شك

 ااحوار فعلى اذا اأخيرة، ااثاث ااخليج وحروب 0222 حرب في حصل اما أمنية أو سياسية أسباب اأحيان
 وذاك اادواية، اأطراف مختلف مصلحة تلبي معينة قاعدة ضمن اانفط سعر أمن ضمان ااطرفين بين شتركاام

 .اانفط برميل سعر في ارتفاع من بااسابق حدث ما تارار عدم اضمان
 ااخليجي ااتعاون مجلس وافق إذ ااواقع، أرض على ملموسة نتائج ااطرفين مفاوضات حققت اامجال هذا وفى
 تاون ا بحيث ومستقر، وجيد مناسب بمعدل ااعاامية اانفط أسعار تتحدد أن ضرورة على أوروبيا وااتحاد
 وا اأرض، تحت ااموجود ااحتياطي حجم زيادة على ويعمل ااقتصاد نمو معدل تقليل إاى يؤدي بما مرتفعة
 .اأخرى ااطاقة مصادر وتطوير يتعارض بما منخفضة تاون

 وااتسويق، اإنتاج حيث من تأمينه إاى تسعى اأوروبي ااتحاد دول أن نجد ااطبيعي ااغاز مسأاة وحول
 وهو ااقادمة، ااسنوات خال اأوروبية اادول في ااطبيعي ااغاز استهاك حجم ارتفاع احتمال ظل في خاصة
 .الغاز اامنتجة ولااد مع مباشرة اتفاقيات إاى التوصل اأوروبي ااتحاد يدفع ااذي اأمر
 ودول اأوروبي ااتحاد بين ااقتصادية ااعاقات في مهما رقما يشال ااطبيعي ااغاز إن ااقول يمان هنا من
 اها اإعداد يجري ااتي وااخطط اادراسات خال من واضح بشال ااهتمام هذا وظهر ااخليجي، ااتعاون مجلس
 .وأوروبا قطر بين غاز أنبوب إنشاء إماانية بحثت ااتي تلك مثل حاايا،
 وااستثمارات الحرة للتجارة بالنسبة (2
 مجلس دول عاقات وتطوير دعم من مزيد نحو دافعا يشال حر تجاري تبادل اتفاقية إبرام في اانجاح إن

 ااتفاوض آايات تسريع جانباناا قرر حيث باافعل، حدث ما وهذا اأوروبي، ااتحاد بدول ااخليجي ااتعاون
قامة .مشتراة حرة تجارة منطقة إنشاء أجل من بينهما  من اامزيد سيجلب ااجانبين بين ااحرة ااتجارة منطقة وا 
 إاى ااسعودية انضمام أن اما اأخرى، ااعاامية ااقتصادية ااتاتات وبين بينهما ااتجارية ااستثمارات حجم

 توجه بدء يعنيه ما جملة في يعني اأوروبي ااتحاد مع ااخصوص بهذا اتفاقية وتوقيع اادواية ااتجارة منظمة
 اامتطورة ااقتصادية اامؤسسات إاى ااتعاون مجلس دول انضمام بضرورة ااقتناع نحو اأوروبية اامجموعة

 .ااخليجية - اأوروبية ااحرة ااتجارة منطقة من سيبدأ ااذي ااحر ااقتصاد عاام نحو بها الواوج
 تقوية إاى سيؤدي حرة تجارة منطقة إقامة أن اأوروبي ااتحاد دول ترى أهمية، يقل ا آخر جانب وعلى

 ااسوق امبدأ طبقا ااقتصادية اامعاداة هذ تتطلب حيث ااخليجي، ااتعاون مجلس دول في ااداخلية اامؤسسات
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 شرعت ما وهو حاجاته، بال اأوروبي وقااس متطلبات مجاراة على قادرة ومااية اقتصادية مؤسسات توفر ااحرة
 .خلت سنوات منذ ااخليجي ااتعاون مجلس دول فيه

 منظمة بمعايير ترتبط أن يجب ااحرة ااتجارة منطقة نحو ااجارية اامفاوضات أن ااعتبار بعين اأخذ ومع
 بينهما ااحرة ااتجارة منطقة إقامة تعجيل ااخليجي ااتعاون ومجلس اأوروبي ااتحاد على فإن اادواية، ااتجارة
 بااتوافق اافارية ااملاية حقوق اتعزيز ثنائية تعاون مؤسسات وتأسيس استثناء، بدون ااصناعية اامنتجات اتغطية

 مناطق مع ااخليجية - اأوروبية ااتجارة مناطق ودمج ااشأن، بهذا ااخاصة اادواية ااتفاقيات منظومة مع
 ااتعاون حول إيجابيا تأثيرا ااخليجي ااتعاون مجلس دول إعطاء وسطاامت اأبيض اابحر في ااحرة ااتجارة

 مع واامتوسطية، ااخليجية اامجموعتين في ااعربية اادول بين وااستثمار ااتجاري ااتبادل وازيادة اإقليمي،
 .اامفاوضات تسهيل أجل من ااخليجي ااتعاون مجلس ادول اإقليمي ااتاامل على اأوروبي ااتحاد تشجيع
 المالية لأسواق بالنسبة (3

 سوق أاثر ااتعاون مجلس ويملك .ابير حد إاى وطنية اامااية ااخليجي ااتعاون مجلس دول أسواق تعتبر
 اامنطقة في يمتلاها ااتي اانفطية ااثروة حجم :أهمها أسباب عدة إاى ذاك ويعود .ااعربي ااعاام في متطور مااي

 ااقتصاد على واانفتاح ااعمات، في استقرار درجة وتوفر ااعاام، دول عظمم مع ااحر ااتجاري وااتبادل وااعاام،
 يوفر ااذي ااهائل اامااي اافائض بسبب ااتعاون مجلس دول تملاه ااذي ااتمويل يتطلب ااذي واادواي اإقليمي
  .اانفط تصدير

 ااتعاون يقدم أن اأوروبي حاداات على يجب ااخليجي ااتعاون ومجلس اأوروبي ااتحاد بين ااتعاون واتعزيز
 واادول اامتوسط اابحر منطقة في وربما ااخليجي اامااي ااسوق في ااتاامل اتعزيز ااازمة وااخبرة وااستشارات

 تعاون تأسيس عبر وذاك ااعاامي، اامال أسواق وتوسيع ازدياد ظل في اامشتراة اامصااح ذات ااصناعية غير
 هذا في بينهما ااثنائية اامصااح إطار في مشتراة قواسم إيجاد اامااية وااوساطات اامصارف تشريعات في

 ضوء في ااخليجي ااتعاون مجلس ادول اامرازية واابنوك اأوروبي ااتحاد بنك بين تعاون إيجاد مع اامجال،
 ااتعامل على اونااتع مجلس دول اتشجيع تمهيدا ااواحدة ااعملة إدارة في ااتحاد بها يتمتع ااتي ااسابقة ااخبرات
 اامال أسواق في واستثمارية وتجارية احتياطية اعملة اايورو استخدام دعم مع ، ااموحدة ااخليجية بااعملة

 .ااخليجية
 : الخليجية اأوروبية النقدية للوحدة بالنسبة (4

 ئلامسا اامشترك اافهم أساس على ااقتصادية ااسياسة تنسيق يجب جديدة، خليجية عملة إطاق إنجاح
 وتمتع ااقتصادي ااتناغم من قدر توافر ضرورة إاى إضافة اامقبواة، ااتضخم ونسب ااضريبي اااتزام

 اارقابة أشاال من شال وتبني ااهيالية باإصاحات وااهتمام ااستقااية من عااية بدرجة اامرازية اامصارف
نشاء اأوروبية اانقدية ااوحدات امانظ مشابه مشروع تطبيق اامجلس دول وتعتزم .اامشتراة اامؤسساتية  وحدة وا 

 .0202 عام بحلول بينها نقدية
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العاقات التجارية وااستثمارية بين ااتحاد ااوروبي و دول مجلس التعاون : المبحث الثاني 
 .الخليجي

ومع ااتطور ااقتصادي   بعد توقيع اتفاقية ااتعاون بين ااتحاد ااوروبي ودول مجلس ااتعاون ااخليجي،
ااعاقات ااقتصادية بين اامنطقتين تشهد تطور تدريجي ، وظهر هذا  بدأتادول مجلس ااتعاون ااخليجي 

 .ااتطور خاصة في قطاعي ااتجارة ااخارجية وااستثمار ااجنبي اامباشر بينهما 

 لتعاون الخليجيروبي و دول مجلس االعاقات التجارية بين ااتحاد ااو :  ااولالمطلب 

تربط ااتحاد ااوروبي ومجلس ااتعاون ااخليجي عاقات تجارية شهدت ازدهار منذ توقيع اتفاقية ااتعاون 
 .وشملت هذ ااتبادات ااتجارية ال من ااسلع وااخدمات 

 1وبي و دول مجلس التعاون الخليجي تجارة السلع بين ااتحاد ااور : الفرع ااول 

 بدورها، ازدهرت قد ااتجارية ااعاقات فإن ، مجدية نتائج بتحقيق ااتقني وااتعاون ااسياسي ااحوار فشل إن
 اإقتصادية اأزمة فإن ذاك، من اارغم على .ااخليج دول في ااتنمية واحتياجات اانفط أسعار ارتفاع نتيجة ذاك

 مجلس ودول اأوروبي اإتحاد بين ااتجارية ااعاقات تطوير من حدت 2008 ااعام شهدها ااتي واامااية

 دول( وااهند وااصين وروسيا اابرازيل في ااناشئة اإقتصادات فيه أثبتت ااذي ااوقت وفي .ااخليجي ااتعاون
 ااعامين وفي اأوروبي، اإتحاد على تفوقت ، اامااية اإضطرابات أمام صموداً  أاثر أنها ( BRICبرهصج 

 اارسم( المنطقة باانسبة اارئيس ااتصدير وسوق الخليج ااموردين أابر اادول هذ أصبحت 2010 و 2009

 ااخاصة اأرقام على أثرت قد اامااية اإضطرابات تجا ااناشئة اأسواق مناعة أن إاى وُيشار.  )0 اابياني

 ااتعاون مجلس دول اصادرات ااسنوي اانمو معدل وصل ، 2011 و 1995 عامي فبين  .ااتجاري باانمو

 العاام ٪ 02 اامراب( CAGR) و اأوروبي اإتحاد ٪ 12 مقابل ٪، 21 إاى BRIC دول إاى ااخليجي

 .بأسر
 اامنطقة بقيت ،  BRIC دول و ااخليجي ااتعاون مجلس دول بين ااتجارة في ااهام اانمو من اارغم على

 أن وتّبين مستقرة اامنطقتين بين ااتجارة أنماط أن وُيذار .اأوروبي اإتحاد مع هيالي تجاري عجز من تعاني

 واامنتجات وااغاز اانفط رئيس بشال تشمل  اأوروبي اإتحاد إاى ااخليجي ااتعاون مجلس دول صادرات

 خاص بشال اامصّنعة اامنتجات اأوروبي اإتحاد من تستورد اامنطقة أن حين في ، ااصلة ذات اابتروايميائية

 حد إاى تتشابه ااخليجي ااتعاون مجلس ودول اأوروبي اإتحاد بين ااتجارة أنماط أنّ  حين وفي  .اانقل ومعدات

 ااخليجي ااتعاون مجلس دول واردات فإن ااخليجي، ااتعاون مجلس بدول خاصة أخرى تجارية أنماط مع ابير

 1995 عامي فبين .أوسع نطاق ذي تانواوجي ومحتوى باثير أعلى مضافة بقيمة تتمتع اأوروبي اإتحاد من

                                                           

 .2،2، ص  ص مرجع سابقريم عيادي ، ساام غادي ،   1
 



ليجي                     :الفصل الثالث تداعيا ازمة الديون السيادية على دول مجلس التعاون ال  

 

79 

 

 حول ااخليجي ااتعاون مجلس دول إاى اأوروبي اإتحاد صادرات من ٪ 28 حوااي تمحورت ، 2011 و

  . ماثفة معرفة تتطلب ااتي اامصنعة اامنتجات
 (مليار يورو)صادرات وواردات دول مجلس التعاون الخليجي الى دول محددة (: 3)الرسم البياني رقم 

 

  

 
،  2، دراسات بحثية ، شرااة ، اارقم  GCCو   EUالعاقات التجارية وااستثمارية بين ساام غادي ،  ريم عيادي ،: المصدر 
 . 1، ص   0202جانفي 
 مع ااتجاري ااميزان تضييق خال من ااخليجي ااتعاون مجلس منطقة في اامتغيرة ااتجارة أنماط تترجمت وقد

 في يورو مليار 15 إاى 2008 ااعام في يورو مليار 40 من اينحصر يورو، مليار 27 بقيمة اأوروبي اإتحاد

 إاى ااصينية ااصادرات قيمة سلسلة تشهد ااذي اامتزايد ااتحرك جانب إاى) . 2اابياني شالاا2009 ( ااعام

 في اأوروبي اإتحاد مع ااخليجي ااتعاون مجلس ادول ااتجاري ااميزان تضييق وراء ااسبب يامن فقد ، اامنطقة

ن م ااهيدرواربونات على ااطلب تدني إاى اامااية اأزمة أدت 2009 و 2008 عامي فبين .اامااية اأزمة
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 من حااة في اأوروبية ااسلع على ااخليجي ااتعاون مجلس دول طلب بقي حين في ، اأوروبي اإتحاد

 .اإستقرار
ل البياني رقم   .2111-1995واقتصادات اخرى صادرات دول مجلس التعاون الخليجي (: 4)الش

 
،  2، دراسات بحثية ، شرااة ، اارقم  GCCو   EUالعاقات التجارية وااستثمارية بين ريم عيادي ، ساام غادي ، :  مصدرال

 .2، ص   0202جانفي 
 ينظر ، ااخليجي ااتعاون مجلس ودول اأوروبي اإتحاد بين بااتجارة ااخاصة اأرقام عن اانظر وبصرف

 2011 و 2000 عامي فبين .ثانوي تجاري شريك أنها على ااخليجي ااتعاون مجلس دول إاى اأوروبي اإتحاد

 من حصتها بلغت حين في ، ٪3 يقارب ما اأوروبي اإتحاد صادرات إجمااي من اادول هذ حصة بلغت 

 واردات إجمااي من ااخليجي ااتعاون مجلس دول حصة فإن ذاك، إاى إضافة .٪2 ااواردات معدل إجمااي

 باانسبة أما .ااهيدرواربونات من اأوروبي اإتحاد إمدادات تنوّع يعاس ااذي اأمر ٪،8 بلغت ااهيدرواربونات

 ااصادرات إجمااي من صغيرة حصة ااخليجي ااتعاون مجلس دول شالت فقد ، اانقل ومعدات اآات فئة إاى

 .2011 و 2000 عامي بين 3٪
 ودول اأوروبي اإتحاد بين ااتجارية ااعاقات أن يظهر اادول، مستوى على اأرقام في اانظر خال من
 بشال اامتحدة واامملاة وأامانيا فرنسا تتاجر إذ :اادول من صغيرة مجموعة على تتراز ااخليجي ااتعاون مجلس

 ااتدفقات من ٪ 70 اادول هذ شّالت وقد اامتحدة، ااعربية واإمارات ااسعودية ااعربية واامملاة قطر مع أساسي

 ااعاقات على ااتشديد تم قد أنه إاى وُيشار2011 و 1995 عامي بين ااممتدة اافترة خال ااثنائية ااتجارة

  .ااتسعينيات منذ اامبرمة اادفاعية ااعقود من عدد خال من اادول هذ بين ااوثيقة
 إرتفاعاً  وااصين ااخليجي ااتعاون مجلس دول بين ااتجارة حجم شهد ، اامنصرمة اأخيرة ااسنوات في

اى ااهيدرواربونية ااموارد إاى باين حاجة إاى ذاك ويعود ، ملحوظاً   وعلى .اصادراتها اامضافة ااقيمة زيادة وا 
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 ااتطلع عند واان .ااخليجي ااتعاون مجلس ادول مهماً  شريااً  اأوروبي اإتحاد يبقى ، اإرتفاع هذا من اارغم

 .اأوروبي اإتحاد صادرات مع متزايد بشال ااصينية ااصادرات تتنافس أن اامرجح من ، اامستقبل إاى
 1تجارة الخدمات بين ااتحاد ااوروبي ومجلس التعاون الخليجي : الفرع الثاني 

 جزئي بشال يشّال وذاك ، ااخدمات تصدير مستوى على فقيراً  ااخليجي ااتعاون مجلس دول أداء ُيعتبر
 واردات إن نفسه ااوقت في اان .ااهيدرواربون و اانفط على ااقائمة اإقتصادات عن إبتعادا اصعوبات إنعااساً 

 من ااخليجي ااتعاون مجلس دول اصادرات ااتراامية ااقيمة بلغت إذ ، ملحوظة اادول هذ في ااخدمات

 يورو تريليون 0.2 بقيمة صادرات مع مقارنة ، 2011 و  0222 عامي بين ما يورو مليار 0.2 ااخدمات

  .اأوروبي اإتحاد يورو تريليون 20 وBRIC ادول

 ااخليجي ااتعاون مجلس دول قبل من ااخدمات اواردات ااتراامية ااقيمة بلغت فقد ، اإستيراد صعيد على أما

 أاثر خدمات تستورد ااخليجي ااتعاون مجلس دول أن وبما.  2011 و 1995 عامي بين يورو تريليون 0.75

 اإجمااي اامحلي ااناتج من ااخدمات في ااتجارة بحصة ااخاصة اأرقام فإن ، تصدرها ااتي تلك من باثير

 دول تجارة إجمااي يمثل ، ااواقع في .ااعاامية ااخدمات أسواق اامنطقة في أداء عن واضحة غير صورة تعطي

 قدم على ، ٪ 19 و 15 بين ما تتراوح حصة اإجمااي اامحلي ااناتج من ااخدمات في ااخليجي ااتعاون مجلس

 .اأوروبي اإتحاد مع اامساواة

 صادرات فإن ، ااخليجي ااتعاون مجلس منطقة في ااخدمات تجارة فيها تتم ااتي ااقطاعات إاى باانسبة أما

 في اافوائض إاى ونظراً )  2اابياني شالاا( وااتأمين اامااية وااخدمات اابناء حول أساسي بشال تتمحور اامنطقة

اى اامنطقة  نسبي بشال ااخليجي ااتعاون مجلس دول تخصص فإن ، اادخل مصادر تنويع في اارغبة وا 

 من وأنه اما .اامستغرب باأمر ايس اامااية بااخدمات اامدعومة اااثيف اامال رأس ذات اأنشطة بصادرات

 و اإستحواذ وعمليات ااعقارية اامشاريع بتغذية قامت قد ااصادرات هذ من ابيرة حصة تاون أن جداً  اامرجح
  .اأوروبي اإتحاد في اما اأخرى ااعربية اابلدان في اإستثمارات

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .02-2: ريم عيادي ، ساام غادي ، مرجع سابق ، ص ص   1
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ل البياني رقم  مليار ) 2111-2111تصدير الخدمات من دول مجلس التعاون الى دول العالم (: 5)الش
 (.يورو

 
،  0202، جانفي  2، دراسات بحثية ، شرااة ، اارقم  GCCو   EUالعاقات التجارية وااستثمارية بين  ريم عيادي ، سالم غادي ، :المصدر

 .11ص
 إذ ، ااحاومية وااخدمات وااسفر اانقل اخدمات هاماً  مستورداً  اامنطقة فتشّال ، اإستيراد صعيد على أما

 من (2 اابياني شالاا( 2011و 2000 عامي بين يورو مليار 731 وقدر مجموعاً  ااثاث اافئات هذ مثلت

 اامنطقة بواردات وثيقاً  إرتباطاً  مرتبًطا ااخدمات واردات إجمااي من اانقل أنشطة حصة حجم ياون أن اامرجح

 .اابضائع شحن ثمن يدفعون قد اامستوردين أن بما ، ااسلع من

 اامبذواة ااتنويع جهود ااسفر خدمات واردات حول اابيانات تعاس أن جداً  اامرجح من فإنه ، ذاك إاى إضافة

 بين جسراً  اامنطقة تصبح وأن قوياً  سياحياً  مرازاً  تأسس أن بينها من عّدة أهداف إاى تسعى وااتي ، اامنطقة في

  إطار في قدم وااذي ، ااسعودية ااعربية اامملاة إاى ااسنوي ااحج أهمية اابيانات تعاس وقد اما .وآسيا أوروبا

 ااخدمات صعيد على اإنتبا يلفت ااذي اأمر أن إاى وُيشار . 2012 ااعام في ااباد إاى شخص مليون 1.7

 هذ تشمل اامدفوعات، ميزان اخدمات ااموسع ااتصنيف فوفق .ااحاومية ااخدمات أهمية في يامن اامستوردة

 اامتنوعة ااحاومية ااخدمات عن فضاً  ااعسارية، واامؤسسات وااوحدات وااقنصليات ااسفارات نفقات اافئة

 في اأسلحة مصدري إاى باانسبة ااسوق هذ وأهمية اامنطقة في اأمن صفقات أهمية إاى ونظراً  .اأخرى

 مثل عّدة بنود امدفوعات إنعااساً  تشّال اافئة هذ من ابيرة حصة أن جداً  اامرجح من فإنه اأوروبي، اإتحاد

  .وغيرها اامنطقة في ااعسارية ااقواعد بصيانة اامتعلقة وااتااايف اامنطقة في ااعسارية اافرق تدريب
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ل رقم   (.مليار يورو) 2119-2111استيراد الخدمات الى دول مجلس التعاون الخليجي بين (:6)الش

 
 ااترخيص، ورسوم اافارية ااملاية وعوائد واامعلوماتية، ااامبيوتر خدمات :مثل خدمات إاى تشير" غيرها" :ماحظة

 .حاومية وخدمات وااترفيهية، ااثقافية وااخدمات أخرى، أعمال وخدمات
 . 11مرجع سابق ، ص ريم عيادي ، سالم غادي ، :المصدر

 منطقة فإن ااخدمات، مجال في ااخليجي ااتعاون مجلس ودول اأوروبي اإتحاد بين التجارة باانسبة أما
 أو ااصادرات صعيد على سواء اأوروبي، اإتحاد في ااتجاريين شراائها من باثير أعلى مرتبة تحتل ا ااخليج

 يساوي بما ااسلع تجارة في ااخليجي ااتعاون مجلس فاق قد اأوروبي اإتحاد فإن ذاك، من اارغم على .ااواردات

 (.2 اابياني شالاا)  0220و2006   عامي بين يورو مليار 63
ل البياني رقم   2111-2111تجارة الخدمات بين ااتحاد ااروبي ومجلس التعاون الخليجي  (:7)الش

 (.مليار يورو)

 
،  2، دراسات بحثية ، شرااة ، اارقم  GCCو   EUالعاقات التجارية وااستثمارية بين ريم عيادي ، ساام غادي ، : المصدر
 . 00، ص  0202جانفي 
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 تفّسر أن أخرى اعوامل يمان ، ااهيدرواربونية ااصناعات مجال في المنطقة اانسبية ااميزة إاى باإضافة

 يؤدي ااصادرات، صعيد على .ااخدمات تجارة في ااخليجي ااتعاون مجلس دول إقتصادات اامتواضع اأداء

 ااتعليم أنظمة ااماضي في حصل ااذي اإهمال بسبب اامنطقة في نسبياً  اامنخفض اابشري اامال رأس مستوى

 على ابير حد إاى ااقائم اإقتصاد منع إاى ، اأشخاص حراة تقيد ااتي ااخدمات سياسات تجارة وبسبب

 ااذين ، ااخليجي ااتعاون مجلس دول مواطني من فقط ٪6 حوااي ، اامثال سبيل على .ااتطور من ااخدمات

 و بلجياا في ٪ 20 و ، قبرص في 18%بحوااي مقارنة ، ااعااي ااتعليم أاملوا ، سنة 25 عن أعمارهم تزيد
 من ااافاءات ذوي ااعمال تمنع اامنطقة في ااتقييدية ااهجرة سياسات فإن ، ذاك إاى إضافة .اايابان في ٪ 24

ماانية اامعرفي اافيض من يحد ااذي اأمر ، ااخليجي ااتعاون مجلس دول دخول  في اابشري اامال رأس زيادة وا 

  .اامنطقة
 إاى اأرجح على ذاك ويعود ، ااحاومية الخدمات ابيراً  مستورداً  اامنطقة فتشال اإستيراد، صعيد على أما

 ويبدو اما .اامتحدة وااوايات اأوروبي اإتحاد في اأعضاء اادول مع اامنطقة أبرمتها ااتي اادفاع عقود عدد

 ااذي اأمر ، ااخدمات تجارة صعيد على إنفتاحاً  اأقل اامناطق بين من هي ااخليجي ااتعاون مجلس دول أن

 مستوى فإن ، ذاك ومع .نفطية غير أنشطة نشوء تفضيل وعلى ااتنويع على ااحاومات بحرص تفسير يمان

 ويؤثر اامعرفي اافيض دون يحول مما ، ااهدف هذا يعيق أن يمان ااقطاعات بعض في وااُمطّبق اامرتفع ااقيود

 .اإقتصادات هذ إاى اأجانب اامستثمرين دخول على سلباً 
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  العاقات ااستثمارية بين ااتحاد ااوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي :  المطلب الثاني

 ااموارد، إاى بااسعي اأرجح على ااخليج منطقة في ااداخل إاى اامباشر اأجنبي اإستثمار وراء اادافع يامن

اى اى طبيعية موارد من اامنطقة تشمله ما إاى نظراً  ، ااسوق إاى ااسعي ما حد وا   ااناتج من اافرد نصيب وا 

 أنه اامرجح فمن ااافاءة إاى ااساعي اامباشر اأجنبي اإستثمار إاى باانسبة أما .فيها اامرتفع اإجمااي اامحلي

 مجلس دول في ما حد إاى نادر وااهما متعلمة، أو رخيصة عاملة قوة إما يتطلب أنه إاى نظراً  ، ثانوية ظاهرة

  ؛ااخليجي ااتعاون
 فتظهر  ااخليجي، ااتعاون مجلس ودول اأوروبي اإتحاد بين اامباشر اأجنبي اإستثمار إاى باانسبة

 مما ااخليجي ااتعاون مجلس دول في أقل يستثمر اأوروبي اإتحاد أن ااداخل إاى ااتدفقات حول اابيانات

 اإستثمار مبااغ مجموع مع اامباشرة اامقارنة أن حين وفي) 1اابيانيشال اا( أوروبا في ااخليج دول تستثمر

 حصة تمثل اامنطقة في اأوروبي اإتحاد إستثمارات أن اامرجح من ، مستحيلة ااخليج دول تتلقاها ااتي اامباشر

 ااتعاون مجلس ادول اامباشر اأجنبي اإستثمار يمثل ، أخرى ناحية من  .اإستثمارات إجمااي من هامة

 اأسهم، إاى باانسبة أما .ااداخل إاى اامباشر اإستثمار تدفقات من ضئيلة حصة اأوروبي اإتحاد في ااخليجي

 متقاربة اامباشر اأجنبي ااستثمار أرصدة نسب أن بما ذاك ، اأجانب المستثمرين مربحتين ااوجهتين أن فيبدو
 بين اامباشر اأجنبي اإستثمار ميزان أن يظهر 0202 و 2006 عامي بين ااممتدة اافترة خال ومقّدرة ،

 ااداخل إاى اإستثمار تدفقات أن يعني مما ااصفر، إاى قريب ااخليجي ااتعاون مجلس ودول اأوروبي اإتحاد

 اإتحاد اصااح ومرّجح إيجابي ااميزان فإن ، اأسهم إاى باانسبة اان .المنطقتين اامساواة قدم على هي

 ؛فأاثر أاثر مربحة اامنطقة تلك في ااموجودة ااشراات أن إاى يشير مما اأوروبي،
 على اأجنبية اأموال رؤوس من ابيرة مجموعة حجمها، إاى نسبة ، ااخليجي ااتعاون مجلس دول جذبت

 تدفقات واانت اما .إمااناتها مستوى دون اان وربما منخفضًا، اان التدفقات اامطلق ااحجم أن من اارغم

 رفعت حين ااثانية، اأافية بداية حتى جداً  منخفضة ااخليج دول إقتصادات من ااخارج إاى اأموال رؤوس

 ااتعاون مجلس دول فيها تظهر ااتي ااصورة هذ أن إا.ابير بشال اامال رأس من صادراتها من اامنطقة

 أنه بما ذاك مضللة، تاون أن يمان أخرى مناطق وفي اأوروبي اإتحاد في صاعد أجنبي امستثمر ااخليجي

 اامؤسسات إحصاءات في ااظاهرة تلك من أهمية أاثر تاون أن ااخارج إاى اامنطقة من التدفقات يمان

 1.اادواية
 
 
 
 

                                                           

 .02،02 ريم عيادي ، ساام غادي ، مرجع سابق ، ص ص  1
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ل البياني رقم تدفقات واسهم ااستثمار الثنائية من مجلس التعاون الخليجي الى ااتحاد ااوروبي (: 8)الش
 (.مليار يورو)

 
،  2، دراسات بحثية ، شرااة ، اارقم  GCCو   EUالعاقات التجارية وااستثمارية بين ساام غادي ،  ريم عيادي ،: المصدر
 . 00، ص  0202جانفي 
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 مجلس ودول اأوروبي اإتحاد بين واإستثمارية التجارية العاقات لتحسين مقترحات : المطلب الثالث

 . الخليجي التعاون

 ااخليجي ااتعاون مجلس ودول اأوروبي اإتحاد بين ااحرة ااتجارة إتفاقية إبرام إحتمال تدني من اارغم على

 مشتراة إجراءات إتخاذ إاى ااخليجي ااتعاون مجلس ودول اأوروبي اإتحاد يعمد قد ، ااقريب اامستقبل في

 بدعم رئيس بشال اإجراءات هذ وُتعنى .بينهما اإقتصادية ااعاقات واافة واإستثمار ااتجاري ااتبادل اتعزيز

 إتفاقية إبرام تأثير حول اأداة تحديث خال من وذاك ، ااخليج ادول اإقتصادي ااتخطيط وقدرات ااتنويع جهود

وتتمثل .اأوروبي اإتحاد إاى ااخليجي ااتعاون مجلس دول من اأعمال رجال سفر وتسهيل محتملة، حرة تجارة
 1:هذ ااجراءات في 

 تخطيط بقدرات ااخليجي ااتعاون مجلس دول معظم تتمتع ، اإنمائية خططها خال من يتضح واما :اوا 
 تحديات حول معّمقة دراسات  )اامتحدة ااعربية واإمارات قطر مثل( اابلدان بعض وتجري .محدودة إقتصادي

 اأخرى اادول أن إا .ااتحديات هذ امواجهة اامتوقعة وااسياسات تواجهها ااتي واإجتماعية اإقتصادية ااتنمية

 وبهدف .تبذاها ااتي ااتنويع جهود دعم أجل من بااسياسة ااخاصة ااتوجهات تحدد عامة وثائق على ترتاز

 اأوروبي اإتحاد يقوم أن يمان ااعربي، ااعاام تجا سياساته تعزيز في اامتمثل هدفه تحقيق في قدماً  اامضي

 اادول وخبرات خبراته إاى نظراً  وذاك اإقتصادي، ااتخطيط صعيد على قدراتها تحسين في اادول هذ بدعم

  :مختلفين شالين اادعم هذا يتخذ أن ويمان  .اأنشطة هذ مثل في فيه اأعضاء
 اادراسية الزيارات برنامج إنشاء ااخليجي ااتعاون مجلس ودول اأوروبي اإتحاد امؤسسات يمان (0

 ااخليجي ااتعاون مجلس دول في واامسؤواين اأوروبي اإتحاد في اأعضاء اادول بين وااتبادات

  .اإقتصادي ااتخطيط ممارسات أفضل تعزيز بهدف وذاك ااصلة، ذات ااوزارات في ااعاملين
 وااتااايف، ااتنويع، بخيارات تتعلق ااتي اأجل ااطويلة اامرتقبة اادراسات تمويل الطرفين أيضاً  يمان (0

 هذا في ااسياسات صناعة عملية توجيه أجل من وذاك ااسلبية، اآثار من ااتخفيف وتدابير واافوائد،

 .اامجال
 مساهمة تقييم على تعمل ااتي اامستهدفة اابرامج من سلسلة تطوير المنطقتين يمان عينه، ااسياق وفي

 هو ااخدمات قطاع أن ااخليجي ااتعاون مجلس دول غاابية وترى .اإقتصادي ااتنويع في ااخدمات تجارة تحرير

 مستوى أن إاى اابيانات تشير ااخدمات، تجارة أهمية من اارغم وعلى .ااتنويع جهود دعم في اارئيس اامساهم

 .مفرط بشال اامستخدمة ااتقييدية ااسياسات إاى ذاك يعود وقد اامنطقة، في إمااناتها دون ما هو ااتجارة هذ

 اإنفتاح ياون قد اامدفوعات، بميزان تتعلق أسباب مناسباً  وا واقعياً  ايس باااامل ااقطاع فتح أن حين وفي

 على ينبغي ااصدد، هذا وفي .ااخليجي ااتعاون مجلس دول اصااح مفيداً  اامستهدفة ااخدمات على ااتدريجي

 اابرنامج على يجب اما .وتااايفه اامختارة ااخدمات تحرير فوائد تقييم إاى يهدف دراسة برنامج إطاق اامنطقتين

                                                           

1
 .22، 20:ريم عيادي ، ساام غادي ، مرجع سابق ، ص ص   



ليجي                     :الفصل الثالث تداعيا ازمة الديون السيادية على دول مجلس التعاون ال  

 

88 

 

 أن وينبغي .ابير حد إاى وقائي نشاط هو ااخدمات تنظيم أن بما ااتنظيمية، الجوانب خاصاً  إهتماماً  يواي أن

ماانية ااتنظيمية ااتحسينات إماانية تحديد إاى اابرنامج هذا يهدف  إطار ضمن ااخارجية، ااتجارة على اإنفتاح وا 

  .اإعتبار بعين اامأخوذة ااخدمات
 إبرامها ياون أا يجب حين وفي ااقريب، اامستقبل في مرتقب غير ااحرة ااتجارة إتفاقية إبرام أن حين في : نياثا

 أجريت وقد .اامحتمل تأثيرها بشأن اادراسات تحديث من بد ا اامنطقتين، بين ااعاقات اتعميق مسبقاً  شرطاً 

 ساهما قد ااعربي وااربيع اامااية اأزمة أن بما باطلة، اآن اانها ، 2004 و 2003 عامي بين سابقة أبحاث

 إياء ااجديدة اآثار تقييم على وينبغي اما .ااعاام في وااجيوسياسية اإقتصادية ااتوقعات تغيير في ابير بشال

 إياء اادراسة على ويجب .ااخليجي ااتعاون مجلس دول إقتصاديات في ومساهمته ااخدمات اقطاع اإهتمام

 اتأثير اادقيق ااتحليل يعيق ااخدمات حول اإحصائية اأداة نقص أن بما اابيانات، توافر امسأاة خاص إهتمام

  .اامنطقة في اإقتصادي اأداء على ااخدمات قطاع
 ااجهتين وردود ااعربي ااربيع أظهر اإستثمار، و ااتجارة اعتبارات عن اانظر وبغض آخرًا، وايس وأخيراً 

 في اامستدامة واإقتصادية اإجتماعية وااتنمية اأمن على ااحفاظ في مشتراة مصلحة وجود عليه اافاعلتين

 يترافق أن اامنطقتين بين ااتجارية ااعاقات اتحسين ويمان . اامتوسط اأبيض اابحر جنوب في أي جوارهما،

 اإجتماعي ااتحول دعم وسائل حول ااخليجي ااتعاون مجلس ودول اأوروبي اإتحاد بين مفتوح حوار مع

 اامتوسط اأبيض اابحر منطقة في واإقتصادي
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 . ازمة الديون السيادية ااوروبية على دول مجلس التعاون الخليجياثر : المبحث الثالث 
تربط دول مجلس ااتعاون ااخليجي عاقات تجارية واستثمارية مع ااتحاد ااوروبي وهذا ضمن اطار ااتعاون 

ونظرا اازمة ااتي مست منطقة اايورو فقد انتقلت هذ اازمة ااى شرااء ااتحاد بما ،  ااخليجي –ااوروبي 
 . فيهم دول مجلس ااتعاون ااخليجي

لية : المطلب ااول   .تاثير اازمة على بعض المؤشرات ااقتصادية ال
مجلس ااتعاون ااخليجي من خال هذا اامطلب سنقوم بدارسة بعض اامؤاشرات ااقتصادية ااالية ادول 

 .واامتمثلة في ال من ااناتج اامحلي ااجمااي وااتضخم 
 .الحقيقي  معدل نمو الناتج المحلي ااجمالي: الفرع ااول 

 اايةم سياسات إتباع من عنها نجم وما اأوروبية ااقتصاديات معظم منها تعاني ااتي ااسيادية ااديون أزمة 
 اامتقدمة اادول اقتصاديات في واان اايورو منطقة في فقط ايس وااتوظيف اانمو فرص أضعفت قد ، تقشفية

 هذ وتحت متوقع هو واما ااعاامي، ااطلب على ااسلبي تأثيرها خال من سواء حد على اانامية واادول

 .اناتج اامحلي ااجمااي ااحقيقي ادول مجلس ااتعاون ااخليجي   اانمو معدل تأثر فقد ااعاامية ااظروف
 ااسنوات خال ااحقيقي اإجمااي اامحلي ااناتج في متباينة معدات ااخليجي ااتعاون مجلس دول سجلتفقد 

 هاته مست ااتي اأزمات بعض واذا اامتذبذبة اانفط أسعار إاى اأواى باادرجة ااتباين هذا ويرجع ، ااسابقة

 ااخليجي ااتعاون مجلس دول ياحظ ان (جدول رقم ) من خال ااجدول ادنا  ، واأخرى اافترة بين اادول
في  %2.0وارتفعت هذ اانسبة ااى  ، 0202 عام في  %2.0بنسبة  جمااياإ محلياا ناتجاا معدل نموسجلت 

سنة  %2.2تراجعت اانسبة ااى  ومع استفحال ازمة ااديون ااسيادية اان هذا اارتفاع ام يستمر .0200سنة 
حيث وصل معدل نمو ااناتج اامحلي ااجمااي امجلس ااتعاون  0202واستمر اانخفاض ااى سنة  ، 0200

اانفط ااسيادية ااوروبية وتراجع ااطلب على  ، وترجع اسباب اانخفاض اتاثير ازمة ااديون %2.0ااخليجي ااى 
ن سوق اانفط هي ااقناة وبهذا تاو ، وعلى اعتبار ان معظم اقتصاديات دول اامجلس هي اقتصاديات ريعية 

ومن اامتوقع ان يستقر  0202، وعاود اامعدل اارتفاع خال سنة ازمة منطقة اايورو  تأثيراارئيسية انتقال 
 . 0202هذا اامعدل خال سنة 

ير بين معدات نمو دول اامجلس دواة على حدى فياحظ ان هناك تباين اباما باانسبة ااى تحليل ال 
 تأثرا، وتعتبر من ااثر اادواة  0202سنة  %02.2اانمو في دواة قطر حيث وصلت ااى  هر اابر معداتفتظ

،  0202سنة  %2.2، واستمرت في اانخفاض وبحدة ااى  0200سنة  %02.2ان هذ اانسبة تراجعت ااى 
تليها دواة اااويت حيث شهدت .  %2.2 سجلتمعدات اانمو في تحسن حيث  بدأت 0202ومع بداية سنة 

وعرفت  .0202سنة  %00.2بعدما اانت  0202سنة  %2.2دات اانمو تراجع ابير حيث وصلت ااى مع
ام يان ابير وشهدت تراجع طفيف في معدات  تأثرهادواة اامارات اقل نسبة نمو من بين دول اامجلس اما ان 

 .نمو ااناتج اامحلي ااجمااي ااحقيقي 
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-2111ل مجلس التعاون الخليجي لدو الحقيقي معدات نمو الناتج المحلي ااجمالي (:8)رقم الجدول 
 .(بالنسبة المئوية) 2014

4102 4102 4104 4100 4101  

الناتج المحلي      
دول مجلس          9.9         اامارا          2.2         السعودية          0.6         قطر            0.6         عمان          9.5         الكوي           9.5 6.3     البحرين          2.5         ااجمالي الحقيقي
 التعاون الخليجي 

 GCC economic report January 2013 , www.thecityuk.com : بااعتماد على بيانات من اعدا ااطاابة  :المصدر 
   

ل البياني رقم   الفترة في الخليجي التعاون مجلس دول في اإجمالي المحلي الناتج نمو معدات (:9)الش
(2111-2114) 

 
Sourc : GCC economic report January 2013 , www.thecityuk.com 
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 .معدل التضخم : الفرع الثاني 

 ااتضخم معدل بلغ حيث ،2011 عام في ااعاام دول مختلف في ااتضخم معدل ارتفاع إاى اابيانات تشير
 ااسياسات عودة أهمها عوامل اعدة ذاك ويرجع ، 2010 عام في % 1.5 مقابل % 2,7 اامتقدمة اادول في

 مجموعة في ااتضخم معدل إرتفع اما ، اامتقدمة ااقتصاديات ادى ااتضخمية اآثار ذات ااتوسعية اامااية
 وهذا2011  عام في  7,1% إاى 2010 عام في 6,1% من اأخرى ااناشئة ااسوق واقتصاديات اانامية اادول

 اادخل مستويات إرتفاع عن وااناتجة ااابرى اانامية اادول في ااطلب معدات إرتفاع نتيجة اامرتفع اامعدل

رتفاع  مستويات في اختناقات إاى أدت ااتي ااعربية ااسياسية اأوضاع باإضافة ، واانفط ااغذاء أسعار وا 

 1. ااتضخم معدات إرتفاع إاى أدى مما اارئيسة ااسلع ابعض ااعرض
 ااجدول في موضح هو اما دول مجلس ااتعاون ااخليجي في ااتضخم معدات على أثرت ااظروف هذ ال

 اقتصاديات دول مجلس ااتعاون ااخليجي منذ في ااتضخم مستويات ارتفاع ناحظحيث ( . جدول رقم ) ااموااي

ب  0202 سنة تضخم نسبة دول اامجلس أعلى سجلت وقد ااشرياة اادول إاى آثارها وانتقال اايورو أزمة بداية
 . ااواردات فاتورة ارتفاع إاى أدى ما وهذا  2.2%

لى من بين دول اامجلس اان هذا اامعدل في عوتعتبر معدات ااتضخم في اامملاة ااعربية ااسعودية هي اا
عاس  وعلى. ادنى معدات تضخم بمقارنة مع باقي اادول  وتسجل اامارت تراجع من سنة ااى اخرى ،

بعدما اانت  0202سنة  %2ارتفاع مستمر في معدات ااتضخم حيث وصلت ااى دواة قطر شهدت  ااسعودية
 تعرفي دول اامجلس ااتي فقد باق اما.0200و 0200في ال من سنتي  %0.2، و  0202سنة  0.2%-

دات ااتضخم ارتفاع اسعار عوترجع اسباب ارتفاع م . سنة ااى اخرى اخاصة بها تذبذب منمعدات ااتضخم ا
 .اامواد ااغذائية وارتفاع تااايف ااساان 

 (.بالنسبة المئوية) 2114-2111معدات التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي (: 9)الجدول رقم 
4102 4102 4104 4100 4101  

الناتج المحلي      
.6     البحرين           3.6         ااجمالي الحقيقي -.4     1.5         عمان          2.6         الكوي          2.6  دول مجلس          2.3         اامارا          6.0         السعودية          9.9         قطر  
 التعاون الخليجي 

 GCC economic report January 2013 , www.thecityuk.com : بااعتماد على بيانات من اعدا ااطاابة  :المصدر 
 

                                                           

 .022نادية بلورغي ، مرجع سابق ، ص  1
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 .ااوروبية _اازمة على التجارة الخليجية تأثير: المطلب الثاني

تعد دول ااتحاد ااوربي ااشريك ااول ادول مجلس ااتعاون ااخليجية تجاريا اسيما وان مفاوضات ابرام 
هم تلك ي تتجه ااي منحنيات ايجابية وستسبين دول مجلس ااتعاون ااخليجي وااتحاد ااوروباتفاقية تجارة ااحرة 

 .ااتفاقية على تعزيز ااعاقات ااقتصادية وزيادة ااتبادل ااتجاري وتشجيع ااستثمار

 .يورو الخليجية من منطقة ال الواردات السلعية: الفرع ااول 

قبل وأثناء أزمة  يورواقتصاديات منطقة اامن ية ااسلعية ااخليج ااورداتدول ااموااي تغيرات قيمة يمثل ااج
 . ديونها ااسيادية

                                                  .( 2113-7200)من ااتحاد ااوروبي ت السلعية الخليجية االوارد(: 11)الجدول رقم 
 السنوات    

 2113 2112 2111 2111 2119 2118 2117 الدول
 44.652 37.174 33.380 28.106 25.512 33.038 26.874 اامارات
 1.418 2.128 1.615 1.543 1.679 1.512 1.377 البحرين
 33.689 30.091 26.420 23.227 19.084 21.140 20.003 السعودية
ويت  5.306 4.535 3.713 4.133 3.707 4.568 4.375 ال
 3.849 3.787 2.996 3.111 2.481 3.230 2.370 عمان
 6.157 6.007 4.923 5.371 5.378 6.650 6.252 قطر

 95.071 83.723 73.048 65.491 57.841 70.138 61.251 المجموع
 مليون يورو: ااوحدة "                                      وروستاتأ"ااطاابة بااعتماد على بيانات  من اعداد :المصدر 

ن ااخليجي مع ثير ازمة اايورو على واردات معظم دول مجلس ااتعاو ناحظ ان هناك تأمن خال ااجدول 
 .ثير بين هذ اادول وجود اختاف في ااتأ

-0222)باانسبة ادواتي اامارات وااسعودية فقد شهدت قيمة وارداتهما ارتفاع مستمر خال اافترة مابين 
وهذا نتيجة اازمة ااتى مست ااقتصاد ااعاامي انذاك ، وعاودت  0222وانخفضت قيمتها في سنة  ، (0221

، وام يظهر اي تاثير ازمة ااديون ااسيادية على  0202واستمرت في اارتفاع ااى غاية  0202اارتفاع سنة 
 .واردات هاتين اادواتين 

واانها ( . 0200-0222)باانسبة ادواة اابحرين فقد عرفت ارتفاع مستمر في حجم وارداتها خال اافترة 
، وهذا 0200يورو سنة مليون  0.001مليون يورو بعدما اانت  0.201ااى  0202شهدت تراجع خال سنة 

 .زمة ااوروبية مايدل على تأثر واردت اابحرين باأ
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-0222)قطر واااويت فقد شهد ارتفاع مستمر في حجم ااواردات في اافترة اما باانسبة اال من عمان و 
يسب ازمة اارهن ااعقاري ااتي مست جميع ااقتصاد ااعاامي  0222وقد عرفت تراجع ايضا سنة ( . 0221

واان . زمة ااديون ااسيادية ااوروبية متأثرة بأ 0200اتتراجع بعدها سنة  0202 واانها عاودت اارتفاع سنة
 :حيث   0200،0202 اانخفاض ام يستمر بل شهدت ارتفاع في حجم ااواردات خال سنتي  هذا

مليون يورو بعدما اانت  2.122:  0202مليون يور وفي سنة  2.212: 0200سجلت ااواردت ااعمانية سنة 
 . 0200مليون يورو سنة  0.222

مليون يورو بعدما  2.022: 0202وفي سنة  مليون يورو 2.222: 0200ااقطرية سنة اما اانت ااواردات 
 .0200مليون يورو سنة  2.202اانت 

ومن خال هذا ااتحليل، ناحظ أن تأثير أزمة منطقة اايورو على ااواردات ااخليجية اان معتبرا في معظم 
ت نمو ، وقد اان هذا ااتأثير متأتيا من اانخفاض ااابير ااذي شهدته معدا اقتصاديات دول مجلس ااتعاون

، باإضافة إاى هذا فقد أثر ارتفاع  ، مما أثر على حجم منتجاتها ااموجهة التصدير اقتصاديات منطقة اايورو
، مما  أسعار عوامل اإنتاج ااداخلة في تصنيع اامنتجات اأوروبية اانهائية على أسعارها في اأسواق ااعاامية

، وقد ساعد على ذاك تراجع  مداخيل صادرات دول  أدى إاى انخفاض طلب ااقتصاديات ااخليجية عليها
 .مجلس ااتعاون نتيجة اانخفاض ااابير ااذي عرفته أسعار اامحروقات في اأسواق اادواية
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 .الصادرات السلعية الخليجية نحو منطقة اأورو: الفرع الثاني 

يمثل ااجدول ااموااي تغيرات قيمة ااصادرات ااسلعية ااخليجية نحو اقتصاديات منطقة اأورو قبل وأثناء أزمة 
 .ديونها ااسيادية

                                                                                      .(2113 -2117) ورو خال الفترةيالصادرات السلعية الخليجية نحو منطقة ال(: 11)الجدول رقم
 السنوات    

 2113 2112 2111 2111 2119 2118 2117 الدول
 2.000 1.202 1.222 2.122 2.222 2.220 2.222 اامارات
 0.022 0.201 122 222 202 220 112 البحرين
 2.020 2.122 2.122 2.220 0.122 2.022 2.022 السعودية
ويت  0.222 212 222 220 200 222 202 ال
 1.220 02.222 02.222 2.222 2.222 0.202 0.121 عمان
 22.022 22.222 01.220 02.022 00.212 00.200 01.222 قطر

 56.921 61.271 57.435 35.186 22.783 37.566 31.945 المجموع
 مليون يورو: ااوحدة "                                      اوروستات"من اعداد ااطاابة بااعتماد على بيانات  :المصدر 

من خال هذا ااجدول ناحظ أن تأثير أزمة اايورو على صادرات ااخليج إاى اقتصاديات منطقة اايورو 
اما أن درجة ااتأثير تختلف من  اانت ظاهرة على معظم دول ااخليجـية غير أن هذا ااتأثير اان متباينا بينها،

 .دواة أخرى

-0222)خال اافترة إاى منطقة اايورو، فناحظ أنها  ال من دواتي اامارات واااويتفباانسبة اصادرات 
ازمة ااديون  تأثيرنتيجة ازمة اارهن ااعقاري ، وام يظهر اي  0222ام تتراجع قيمة ااصادرات اا سنة ( 0202

 .على صادرات هاتين اادواتين ااسيادية ااوروبية 

ام  حيث، اابحرين نحو منطقة اايورو مشابها اسلواها في دواة  ااسعوديةوقد اان سلوك قيمة صادرات دواة 
حيث عرفت قيمة صادراتهما تراجعا خال هذ ،  0202خال سنة  إاقيمة صادرات التا اادواتين  تأثريظهر 
وهو ما يدل على واان ااتراجع في ااصادرات ااسعودية اابر منه مقارنة بقيمة ااصادرات اابحرينية،   ااسنة ،

 .إاى اقتصاديات اامنطقة ااسعودية واابحرينية ااصادراتال من تأثير أزمة اايورو على 

نحو ااقطرية و  ااصادرات ااعمانية  جدول ناحظ أن، فمن خال بيانات ااعمان وقطر أما باانسبة اسلطنة 
اان ااصادرات .  0200، واانها شهدت تراجع سنة ( 0200-0222)ارتفاع مستمر خال اافترة منطقة اايورو 

، عاس ااصادرات ااقطرية ااتي استمرت في ااتراجع خال هذ  0202ااعمانية عاودت اارتفاع خال سنة 
 .نحو منطقة اايوروااقطرية وااعمانية  على ااتأثير ااواضح اأزمة على ااصادراتوهذا مايدل . ااسنة 
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ومن خال هذا ااتحليل ناحظ أن أزمة منطقة اايورو أثرت بشال ابير على صادرات دول مجلس ااتعاون 
وقد اان هذا  باأزمة ، مارت واااويتاك هو عدم تأثر ااصادرات اا، واادايل على ذ اانفطية نحو اامنطقة

ااتأثير انطاقا من انخفاض معدل نمو اقتصاد منطقة اايورو، مما أدى إاى انخفاض طلب دول هذ اامنطقة 
، وبااتااي انخفاض قيمة صادرات دول  على اامحروقات، وااذي ساهم اذاك في انخفاض أسعار اانفط ااعاامية

 .مجلس ااتعاون إاى اقتصاديات منطقة اايورو
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 .ااوروبية اازمة على ااستثمارات الخليجية  تأثير: المطلب الثالث 

، وخاصة في ااسنوات  على اارغم من اافوائض اامااية ااابيرة ااتي تمتلاها دول مجلس ااتعاون ااخليجي
إا أن اأموال اأجنبية ا زاات تحتل ماانة ابيرة في عملية تمويل  ، اأخيرة نتيجة ارتفاع ااعوائد اابترواية

وتعتبر اادول ااخليجية من أابر اادول ااعربية انفتاحا على ااعاام ااخارجي، ومن أاثرها . ااقتصاديات ااخليجية
وبذاك فإن أي  ، وخاصة مع اادول اامتقدمة، استقباا ااستثمارات اأجنبية وتصديرا ارؤوس اأموال بااخارج

ومن خال هذا ااعنصر . تغير في مؤشرات أداء ااقتصاد اادواي سوف يؤثر مباشرة على قيمة هذ ااتدفقات
، ومن  سوف نتطرق إاى إبراز أثر أزمة اايورو على تدفقات ااستثمارات اأجنبية ااخليجية إاى منطقة اايورو

 .منطقة اايورو إاى ااقتصاديات ااخليجية

ااستثمارات اأجنبية المباشرة المتدفقة على اقتصاديات مجلس التعاون من اقتصاديات منطقة : ول الفرع اا 
 اليورو

ااموااي تغيرات قيمة ااستثمارات اأجنبية اامباشرة اامتدفقة على دول مجلس ااتعاون من  جدولايمثل ا
 .ةاقتصاديات منطقة اايورو قبل وأثناء أزمة ااديون ااسيادية اأوروبي

ااستثمارات اأجنبية المباشرة المتدفقة على اقتصاديات مجلس التعاون من اقتصاديات (: 12)الجدول رقم 
 (.ورويمليون ) 2112-2117و خال الفترة منطقة اليور 

 السنوات        
 2112 2111 2111 2119 2118 2117 الدولة

 200 122 222 0220- 0202 0222 البحرين 
ويت  2220 1122 0222 1212 1121 2221 ال
 0220 0002 0221 022 212    22- عمان 
 0122 2202 0122 2002 2221 2022 قطر 

 2220 2222 2222 0022 2221  022- السعودية
 0222 0021 0202 0202 02102 02221 اامارات
 18633 22645 11157 15017 34039 31001 المجموع

 "eurostatأورو ستات "بااعتماد على أرقام قاعدة بيانات من إعداد ااطاابة : المصدر 
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سنتي  خال ية في منطقة ااخليج شهدت ارتفاعمن خال هذا ااجدول ناحظ أن قيمة ااستثمارات اأوروب
 ، 0221مليون أورو سنة  34039إاى  2007مليون أورو سنة  31001، حيث انتقلت من  0221 ، 2007

مليون أورو، وواصلت هذا  02202، اتصل إاى اانصف تقريبا إاى  0222غير أنها انخفضت سنة 
، اان اانخفاض ام يستمر وتحسنت قيمة مليون أورو 0022حيث وصلت إاى  0202اانخفاض سنة 

بل ، اما ان هذا اارتفاع ااملحوظ ام يستمر ايضا  0200مليون يورو سنة  00222ااستثمارات اتصل ااى 
ويدل هذا ااتغير على ااتأثير ااابير أزمة اايورو على  . 0200مليون يورو سنة  01222عرف انخفاض ااى 

 .استثمارات اقتصاديات منطقة اايورو ااموجهة إاى اقتصاديات دول مجلس ااتعاون ااخليجي

دواة قطر حيث  من بين دول اامجلس هي باأزمةومن خال ااجدول ايضا ناحظ ان اادول اااثر تاثرا 
، وتراجعت قيمة ااستثمارت بشال افتا وابير ااى  0200مليون يورو سنة  2202سجلت قيمة ااستثمارات 

وانخفضت هذ  0200مليون يورو سنة  1122ت جلتليها اااويت حيث س.  0200مليون يورو سنة  0122
 . 0200مليون يورو سنة  2220ااقيمة ااى 

صعوبات ااابيرة ااتي عرفتها منطقة اايورو على مستوى اامااية ااعمومية اعدد من ويتأتى هذا ااتأثير من اا
، وانخفاضا معتبرا في  ، حيث شهدت ارتفاعا ابيرا في ديونها ااسيادية دواها بسبب اأزمة ااتي تعيشها

أجل تلبية حاجيات ، من  ، مما أدى بها إاى تقليص استثماراتها اامباشرة ااموجهة إاى ااعاام ااخارجي مداخيلها
 1.، ومن بينها ااستثمارات ااموجهة إاى اقتصاديات ااخليج نفقاتها ااداخلية وااتزاماتها ااخارجية
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 . ااستثمارات اأجنبية المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي في منطقة اأورو: الفرع الثاني 

، بل امتد  على ااستثمارات اأوروبية اامباشرة في اقتصاديات ااخليج وام يقتصر تأثير أزمة منطقة اايورو
، ويمان تبيين ذاك من خال  ايؤثر على استثمارات هذ اأخيرة اامباشرة اامتدفقة نحو ااقتصاديات اأوروبية

 :ااجدول ااتااي

و خال منطقة اليور  في الخليجيمجلس التعاون  لدول ستثمارات اأجنبية المباشرةاا:  (13)الجدول رقم 
 (.ورويمليون ) 2112-2117الفترة 
 السنوات        

 2112 2111 2111 2119 2118 2117 الدولة
 120 210 022 022 0222 0222 البحرين 
ويت  0120 122 222 0002 2- 000 ال
 0202 222 0022 0212 0220 2220   عمان 
 202 12- 2222 1002 2222 2222 قطر 

 00010 02221 02022 22221 22222 02202 السعودية
 2220 2222 2222 2222 02202 02012 اامارات
 26367 26275 41258 51442 61699 48405 المجموع

 "eurostatأورو ستات "بااعتماد على أرقام قاعدة بيانات  طاابةمن إعداد اا: المصدر

من خال هذا ااجدول ناحظ أن قيمة ااستثمارات اأجنبية اامباشرة في ااقتصاديات اأوروبية شهدت 
مليون  20222حيث وصلت قيمة ااستثمارت ااى ،  0221 و 0222 سنتيفي قيمتها خال  ارتفاع معتبر
ارتفاع أسعار ، ويرجع هذا باأساس إاى  0222مليون يورو سنة  21222بعدما اانت  0221يورو سنة 

، وااتي وجهتها مباشرة إاى ااستثمار  ، مما أدى إاى زيادة تراام رؤوس اأموال ادى دول ااخليج اانفط ااعاامية
شهدت قيمة ااستثمارات ااخليجية في ااقتصاديات اأوروبية  0222إا أنه خال سنة . في اادول اأجنبية

ووصلت إاى  0202أورو، وواصلت انخفاضها سنة مليون  20220انخفاضا  حيث وصلت قيمتها إاى 
تحسن طفيف جدا في  0200وشهدت سنة  ، 0200مليون يورو سنة  02022وااى  مليون أورو 20021

وهذا ما يدل على ااتأثير ااابير أزمة اايورو على تدفق ااستثمارات ااخليجية إاى  .قيمة ااستثمارات 
 .ااقتصاديات اأوروبية
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من بين دول اامجلس هي دواة قطر حيث  باأزمة تأثراومن خال ااجدول ايضا ناحظ ان اادول اااثر 
مليون  2222، بعدما اانت   0200مليون يورو سنة  12-تراجعت قيمة ااستثمارات قطرية في اوروبا ااى 

بعدما  0200يورو سنة  مليون 02221ااسعودية اذاك ااى  ااستثماراتاما تراجعت قيمة .  0202يورو سنة 
.  0200مليون يورو سنة  00010مليون يورو ، واستمرت في ااتراجع ااى  02022،  0202سجلت سنة 

مليون يورو سنة  0022في حين اانت تسجل  0200مليون يورو سنة  222 سجلتتليها سلطنة عمان حيث 
0202 . 

، نتيجة انخفاض ااطلب  عار اانفط ااعااميةويرجع هذا ااتأثير باأساس إاى انعااس آثار اأزمة على أس
باإضافة إاى تراجع . ، واامتأتي بااخصوص من انخفاض معدات نمو ااقتصاد اأوروبي على هذ ااسلعة

ااماانة وااجدارة اائتمانية ابعض اقتصاديات منطقة اايورو، ومعاناتها من صعوبات على مستوى مديونيتها 
قدرتها على ااوفاء بااتزاماتها ااخارجية ااحاضرة واامستقبلية، مما أدى إاى عزوف ااخارجية وهذا ما أثر على 

دول مجلس ااتعاون ااخليجي عن توجيه استثماراتها إاى منطقة اايورو، وهذا تخوفا من انخفاض مردودية 
 1.استثمارها، ومن إماانية استرجاعها مستقبا
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 :الثالث خاصة الفصل 

 وأاقت اامنطقة اقتصاديات على اآثار من اااثير حملت إقليمية مااية أزمة تعتبر اايورو منطقة أزمة إن
، ودول مجلس ااتعاون ااخليجي احدى هذ  اإقتصادية ااعاقات تشابك بحام دولاا من اااثير على بآثارها

 .اادول ااتي ام تسلم من تداعيات هذ اازمة 

 فبحام ااعاقات ااثنائية بين اامنطقتين انتقلت اازمة ااى دول اامجلس وذاك عن طريق اسواق اانفط،
. ادخواها وااتي يعد اانفط اامصدر اارئيسي  باعتبارها ااقناة ااتي تسربت من خااها اازمة ااى دول اامجلس ،

 ااتحاد دول فيه تدخل ااذي ااراود سبب ااطاقة على ااطلب تراجع اأوروبية اامااية اأزمة فقد نتج عن

 صادرات على مباشر أثر اهاان  وبااتااي،  ااعاامية اأسواق في بإنخفاض اانفط بأسعار دفع ما هذا اأوروبي
 وبااتااي من دول اامجلسربي من ابرز مستوردي ااطاقة ااتحاد ااو  بحام ، ااغازاانفط و  مندول اامجلس 

 معدل نمو ااناتج  على مباشرة ذاك وأثر دول اامجلس مداخيل على أثر تراجع حجم ااتبادل ااتجاري ،مما

تراجع حجم  إاى باإضافة ،اامستوردة اسعار ااسلعة  اامحلي ااجمااي واذا على معدات ااتضخم ارتفاع
اامتدفقة نحو دول اامجلس هذا اتراجع مداخيل يث تراجعت ااستثمارات ااوروبية ااستثمارات من ااجانبين ح
ااستثمارات اامتدفقة على ااتحاد من دول اامجلس تقليص استثماراتها ، اذا باانسبة هذ دول ااتحاد مما ااى 

مما ااتخوف من ااوضاع اامااية ااتدهورة في منطقة اايورو نخفاض اسعار اانفط ااعاامية واذا فقد تراجعت ا
 .ف ااستثمارات ااخليجية عن ااتوجه امنطقة اايورو ادى ااى عزو 
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تعد اازمات اامااية ظاهرة مثيرة القلق امختلف اقتصاديات ااعاام اامتقدمة منها واانامية ، وهذا راجع 
اخطورتها على ااستقرار ااقتصادي ، اضافة ااى سرعة انتشرها وانتقااها ، وهذا ماحدث في ااتحاد 

مؤخر ازمة ااديون ااسيادية وااتي رف عااوروبي ااذي يعد من اابر ااقوى ااقتصادية في ااعاام وااذي 
أثرت د ، مما ادى ااى زعزعت استقرار ، حيث ظهرت بوادرها في اايونان وانتقلت ااى باقي دول ااتحا

 . على قدراتها اإنتاجية بشال ابير، وساهمت في تقليص مباداتها ااقتصادية مع باقي دول ااعاام

اتفاقية شرااة معه منها دول  تربطهادت ااى اادول ااتي وام تقتصر اازمة على دول ااتحاد بل امت 
وااذي ،  اقتصادياتها أحد أابر ااشرااء ااتجاريينااتحاد ااوروبي مثل ااتي يو  مجلس ااتعاون ااخليجي ،

ااتعرف على ااتأثير اابحث واذاك فقد حاوانا من خال هذ  .تداعيات هذ اازمة  هو ايضا منام يسلم 
، وهذا عن طريق إبراز أثرها على أهم ااقطاعات ااتي  أزمة منطقة اايورو على اادول ااخليجية ااحقيقي

 : اانتائج ااتااية توصلنا ااى، وقد  تربطها باقتصاد منطقة اايورو

I.  النتائج المتوصل اليها: 

 من اادول  تمثل أزمة منطقة اايورو امتدادا ارتفاع حجم ااديون ااخارجية بااعمات اأجنبية اعدد
سبانيا واابرتغالااتي تعاني من هشاشة في اقتصادها ، اأوروبية  ساهم في تفاقم وما . ااايونان وا 

 .تفاعل ااعديد من ااعوامل ااداخلية اامتعلقة باإطار ااتشريعي وااتنظيمي امنطقة اايورو اازمة

 دول ااتحاد ااوروبي ىعل اوجبمنطقة اايورو  داخل ااسيادية ااديون زمةنتشار ااسريع أاا 

 ااخطط اتباع خال من اقتصادها داخل اأزمة هذ انتشار من الحد مشتركاا عملاا و اتعاونا

ااتي ام تتضرر  اأوروبي اإتحاد دولطرف  من اليونان اامقدمة اامااية واامساعدات ااتقشفية
 اأوروبي اامااي اإستقرار صندوق انشاءاما تم  ، اادواي اانقد صندوقمن طرف  واثير 

 .ارقابةا وتشديد وعقوبات ااقوانين إاى باإضافة ، اامااي اانضباط ومعاهدة

  وااذي يمثل اامحروقات  على قطاعابير  شالب ااخليجمجلس ااتعاون اقتصاديات دول تعتمد
وما قد يجعلها  تجارتها ااخارجية مع ااعاام ااخارجي اناشافهذا ما ادى ، و اامورد اارئيسي اها 

منطقة ااقتصادية اامهمة مع ااقتصاديات  ااعاقاته، ونتيجة تغيرات خارجية  أيعرضة 
 .، فإن هذا يضعها ضمن دائرة اامتأثرين بأزمة منطقة اايورواايورو 

 منذ توقيع اتفاقية بين دول ااخليج و منطقة اايورو تطورات مهمة ااتجارية اامبادات  عرفت
مما .اانها شهدت تراجعا معتبرا بعد اازمة ااتي ضربت منطقة اايورو، ااتعاون بين اامنطقتين 

انخفاضا بسبب تراجع مداخيل  ، ااذي سجل اامحلي ااجمااي معدل نمو ااناتج انعاس على 
ارتفاع اسعار معدات ااتضخم واما ارتفعت دول اامجلس اتراجع ااطلب ااوروبي على اانفط ، 

  . ااسلعة اامستوردة
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  حجم ااستثمارات تراجع من ااجانبين حيث تراجعت ااستثمارات ااوروبية اامتدفقة اما عرف
اذا باانسبة  نحو دول اامجلس هذا اتراجع مداخيل هذ دول ااتحاد مما ااى تقليص استثماراتها ،

ااستثمارات اامتدفقة على ااتحاد من دول اامجلس فقد تراجعت انخفاض اسعار اانفط ااعاامية 
في منطقة اايورو مما ادى ااى عزوف ااستثمارات  اامتدهورةواذا ااتخوف من ااوضاع اامااية 
 .ااخليجية عن ااتوجه امنطقة اايورو 

II.  الفرضياتنتائج اختبار: 

 :باختبار صحة اافرضيات ااموضوعة اااتااياامتوصل اايها وقد سمحت انا اانتائج 

 اهنأ اايورو إطاق بعد ظهرت ااتي ااقتصادية ااختاات بأن ااعتقاد ساد  : لفرضية اأولىا 
 مجموعتين إاى ااتحاد انقسم فقد ااتوقعات، هذ تماما خااف قد ااواقع أن إا ااوقت بمرور ستختفي

 فنلندا، أامانيا، بلجياا، اانمسا،  :وتتضمن ااشمااية اادول مجموعة شاسع، فارق بينهما اادول من

 ااعااية، ااتنافسية ااقدرة وأساسها جدا مرتفعة اقتصادية بمستويات تتميز وهواندا اواسمبورغ فرنسا،

 إايها يشار وااتي ،واابرتغال إسبانيا إيطاايا، ايراندا، اايونان : فيها بما ااجنوبية اادول ومجموعة

 . باأواى باامقارنة اأضعف اهتاقتصادا وتعتبر  «PIIGS» ـاا بدول اختصارا
 صندوق عمل وآاية اامشتراة ااسندات حول فااخافات ااحقيقة هذ أثبتت ااسيادية ااديون فأزمة  

 خطط و اأوربي ااتحاد مؤسسات اصااح ااوطنية ااسلطات عن ااتنازل من واامزيد اأوربي ااستقرار

 ااجنوبية اأزمة دول على اأزمة خارج اهنأ اعتبار على حواها ومن اامانيا تفرضها ااتي ااتقشف

 . سافإا بنجتا اضطرارا دهابنو  على وااموافقة
  يشال ايراد قطاع اامحروقات اانسبة ااابر من ااناتج اامحلي ااجمااي ااحقيقي  :الفرضية الثانية

اهذ ااقتصاديات على مورد عتماد ااشبه اامل ااوهذا مايدل على ، ادول مجلس ااتعاون ااخليجي 
 . امداخليهاوحيد وهو اانفط وااذي يعتبر اامصدر اارئيسي 

  ام تقتصر اازمة ااوروبية على دول اامنطقة فحسب بل امتدت ااى اادول ااشرااء : الفرضية الثالثة
ااتجارية بما فيهم دول مجلس ااتعاون ااخليجي ، فقد اان اهذ اازمة اثر سلبية على حجم ااتبادات 

نتيجة تراجع مداخيل هذ  على اانفط ااخليجي ااطلب ااوروبيااخليجية ، فقد تراجع حجم _ ااوروبية
 .معدات نمو هذ اادول اادول ، وهذا ما ادى ااى تراجع 

  حجم ااستثمارات تراجع من ااجانبين حيث تراجعت ااستثمارات اما عرف : الفرضية الرابعة
، تقليص استثماراتهاااوروبية اامتدفقة نحو دول اامجلس هذا اتراجع مداخيل هذ دول ااتحاد مما ااى 

اذا باانسبة ااستثمارات اامتدفقة على ااتحاد من دول اامجلس فقد تراجعت انخفاض اسعار اانفط 
في منطقة اايورو مما ادى ااى عزوف  اامتدهورةااتخوف من ااوضاع اامااية ااعاامية واذا 

 .ااستثمارات ااخليجية عن ااتوجه امنطقة اايورو 
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III. المقترحات:  
 :مقترحات هذ اادراسة في اانقاط ااتاايةيمان بلورة أهم 

  ، على اامجموعة ااوروبية اعادة اانظر في قوانين وتشريعات اانضمام ااى ااتحاد ااوروبي
ااوقوع في ازمات قد اتفادي اتقليل او اما يتوجب عليها تشديد اارقابة ااثر على دول ااعضاء 

 .تزعزع ااستقرار ااقتصادي ااافة دول ااتحاد 

  يات ريعية اعتمادها على قطاع اانفطي ،حيث يمثل اقتصادمجلس ااتعاون ااخليجي تعتبر دول
ما يجعل أداءها مرتبط إاى حد ابير بتغير أسعار اامحروقات ، وهذا  إيراداتهااامورد ااساسي 

، من أجل اها ااعمل على تنويع ااقاعدة اإنتاجية و  عليه فعلى دول اامجلس ااسعي، و  ااعاامية
 .ديراإنتاج ااقابل التص نوع زيادة حجم و

  وهذا اتقليل وتفادي ،  خارجيةال تهاتبعيااسعي إاى ااتقليل من على دول مجلس ااتعاون ااخليجي
يتوجب على دول ااخليج اابحث عن بدائل  اما، و  إماانية تعرضها آثار اأزمات ااخارجية
 .، وااسعي إاى تنمية إنتاجيتها واستدامتها ااواردات على مستوى ااقتصاديات اامحلية
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I- المراجع باللغة العربية 
I. تب  :ال

دارةجية اادارة ااستراتي، عبد ااسام أبو قحف  .1 ، اادار ااجامعية ااجديدة النشر ، ااساندرية ،  اازمات وا 
 . 0222مصر ، 

تاب اأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور ، بلعباس عبد اارزاق  سعيد .2 مامعنى اأزمة ؟ 
، جدة، اامملاة ااعربية  ، مراز أبحاث اإقتصاد اإسامي ، جامعة ااملك عبد ااعزيز اسامي
 . 0222،ااسعودية

، عربية والعالمية والتنمية المتواصلة ال إدارة اأزمات في بورصات اأوراق المالية، عماد صااح  سام .3
 .0220شراة ابو ظبي الطباعة واانشر ، أبو ظبي ، اامارات ، 

ماتبة دار اآدب ، ااشارقة ، اامارات ااعربية قضايا اقتصادية معاصرة ، ، صاح اادين حسن  ااسيسي .4
 . 0221اامتحدة ، 

، دار اازمات المالية في ااسواق الناشئة مع ااشارة ازمة جنوب شرق اسيا  ،احمد يوسف  ااشحات .5
 . 0220اانيل الطباعة واانشر ، اامنصورة ، مصر ،

، عاام اااتب ااحديث النشر ، اربد ، اأردن ،  اأزمة المالية المعاصرة، عمر يوسف عبد اه  عبابنه .6
0200. 

ة، اامطلب عبد  عبد ااحميد .7  0222اادار ااجامعية ، ااساندرية ، مصر ، الدولية ،  اقتصاديات المشار
. 
، ، دار اافار ااجامعيالعقدي في ظل اازمة المالية العالمية  التوازناعادة ، عزت صاح عبد ااعزيز  .8

 .0202ااساندرية ، مصر ، 
تات ااقتصادية ، ، محمد توفيق عبد اامجيد  .9 فار ااجامعي ، ااساندرية ، مصر ، دار ااالعولمة والت

0202 . 
عاام اامعرفة ، العمل الدولية ،  ومستوياتدول مجلس التعاون الخليجي ،بدرية عبد اه  ااعوضي .11

 . 0212، اااويت
، دار اافار وااقانون ، اامنصورة ، الرهون العقارية و اأزمة المالية العالمية ، نصر ابو اافتوح  فريد .11

 .0200مصر ، 
 . 0202دار وائل النشر ، عمان ، ااردن ، النظام ااقتصادي السياسي الدولي ، ، حمد  ااقطاطشة .12
ات ، مصطفى يوسف  اافي .13 مة الشر ، ماتبة اامجتمع اأزمة المالية ااقتصادية العالمية و حو

 .0202ااعربي النشر ، عمان ، اأردن ، 
 .0222، اادار اامصرية االبنانية ، ااقاهرة ، مصر،  واإقليميةالعولمة ، اسامة  اامجذوب .14
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ناشري  النشر ااااتروني ، ر داواقع ومستقبل ااقتصاد الخليجي ، ، عبد ااحفيظ عبد اارحيم  محبوب .15
 . 0200اااويت ، 

، ماتبة زهراء ااشرق ،  اليورو واآثار على اقتصاد البلدان العربية والعالممغاوري شلبي علي ،  .16
 . 0222، مصر ، ااقاهرة

ااوحدة ااعربية ، بيروت ،  ، مراز دراسات ااتحاد ااوروبي والدروس المستفادة عربيا، حسن  نافعة .17
 . 0222، ابنان

II.  الرسائل واأطروحات: 
اساتها على احميمة خااد ، .1 ، مذارة المدفوعات لدول المغرب العربي  موازينازمة الديون السيادية وانع

مقدمة استامال شهادة ااماجيستر في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص اقتصاد دواي ، جامعة محمد خيذر ، 
 . 0200/0202بسارة ، ااجزائر ، 

امل ااقتصادي العربي وتحديات المنظمبلعور سليمان ،  .2 دراسة حالة مجلس –ة العالمية للتجارة الت
، اطروحة مقدمة انيل شهادة داتورا في علوم ااتسيير ، فرع ادارة اعمال ، -التعاون لدول الخليج العربية

 . 0221/0222جامعة ااجزائر، 
ة ااورومتوسطية ، نادية  بلورغي .3  -دراسة حالة الجزائر–تداعيات ازمة منطقة اليورو على الشرا

،مذارة مقدمة استامال متطلبات نيل شهادة ااماجيستر في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص اقتصاد دواي ، 
 .0202/0202جامعة محمد خيضر بسارة ، ااجزائر ، 

، مذارة مقدمة انيل شهادة مية ازمة الرهن العقاري واثرها في اازمة المالية العال، عبد ااغاني بن علي  .4
ااماجيستر في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص تحليل اقتصادي ، جامعة دااي ابراهيم ، ااجزائر ، 

0222/0202. 
امل ااقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و آفاقه ، بوشول ااسعيد ،  .5 مذارة واقع الت

مقدمة استامال متطلبات نيل شهادة ااماجيستر في علوم ااتسيير ، تخصص تجارة دواية ، جامعة محمد 
 . 0221/0222خيضر ، بسارة ،

دراسة حالة ازمة –اازمات المالية الدولية وآثارها على ااسواق المالية العربية ، نسيمة حاج موسى  .6
، مذارة مقدمة انيل شهادة ااماجيستر في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص -2118-2117الرهن العقاري 

 . 0221/0222اقتصاديات مااية وبنوك ، جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس ، ااجزائر ، 
، اطروحة اثر اازمة المالية العالمية على اداء ااسواق المالية العربية ، محمد ااهاشمي  حجاج .7

، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، تخصص مااية ااسواق  مقدمة انيل شهادة ااماجيستر في علوم ااتسيير ،
 . 0200/0200ااجزائر ، 
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امل ااقتصادي في تفعيل ااستثمار ااجنبي المباشر خاطر اسمهان ،  .8 دراسة حالة دول –دور الت
يستر في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص اقتصاد مذارة مقدمة انيل شهادة ااماج، -مجلس التعاون الخليجي 

 . 0200/0202دواي ، جامعة محمد خيذر، بسارة ، 
، مذارة مقدمة  اثر ازمة الديون السيادية على واقع ومستقبل الوحدة النقدية ااوروبيةرواق خااد ،  .9

ة محمد خيضر ، استامال متطلبات شهادة ااماجيستر في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص اقتصاد دواي ، جامع
 . 0200/0202بسارة ، ااجزائر ، 

، رسااة مقدمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحدي الوحدة ، عبد اامحسن افي  ااشمري .11
اعلوم ااسياسية ، قسم ااعلوم ااسياسية ، الية اآداب استامال متطلبات ااحصول اى درجة ااماجيستر في ا

 . 0200/0200وااعلوم ، جامعة ااشرق اأوسط ،اأردن ، 
مذارة مقدمة انيل شهادة ااداتورا في ااعلوم اازمات المالية واثرها على الدول النامية ، صباغ رفيقة ،  .11

 .0202/0202ااقتصادية ، تخصص تخليل اقتصادي ، جامعة بو بار بلقايد ، تلمسان ، ااجزائر ، 
اطروحة مقدمة انيل شهادة الوقاية والعاج ، : المالية  واأزماتالعولمة ااقتصادية  ،نادية  ااعقون .12

، باتنة ، ااجزائر ،  داتورا في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص اقتصاد ااتنمية ، جامعة ااحاج اخضر
0200/0202 . 

بديل للتمويل التقليدي في ظل اازمة المالية العالمية ، ، موسى  مبارك .13 صيغ التمويل ااسامي 
اوت  02ااعلوم ااقتصادية ، تحصص تحليل استراتيجي ، جامعة مذارة مقدمة انيل شهادة ااماجيستر في 

 .0200/0202، سايادة، ااجزائر ،  0222
اساتها على ميزان المدفوعات الجزائري ،" اليورو"العملة ااوروبية الموحدة ، سامية  مقعاش .14  وانع

مذارة مقدمة انيل شهادة ااماجيستر في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص اقتصاد دواي ، جامعة ااحاج اخضر ، 
 . 0222/0222باتنة ، ااجزائر، 

دراسة حالة –أزمة الديون في أوروبا وتأثيرها على القطاع السياحي في الدول العربية مقليد مريم ،  .15
، مذارة مقدمة انيل شهادة ااماستر في ااعلوم ااتجارية ، تخصص تسويق وتجارة دواية ،  -المغرب واأردن 

 . 0202/0202جامعة ، محمد خيضر ، بسارة ، ااجزائر ، 
امل لدول الخليج العربي واآثار المترتبة لى اصدار عملة يحيى سعاد ،  .16 تقييم مسار عملية الت

مذارة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ، ( ربة ااتحاد ااوروبي من خال دارسة تج)خليجية موحدة 
 . 0200/0202ة محمد خيضر ، بسارة ، عااماجيستر في ااعلوم ااقتصادية ، تخصص اقتصاد دواي ، جام

III.  والجرائدالمجات: 

ة حقائق وارقام اامانة ااعامة امجلس ااتعاون ادول ااخليج ااعربية ،  .1 ، ادارة السوق الخليجية المشتر
 . 0202، ديسمبر  2ااحصاء، ااعدد 
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مجلة اقتصاديات شمال  تحديات ااندماج ااقتصادي الخليجي ،، جمال  بلخباط، عباس  بلفاطمي .2
 . 0221جانفي ، جامعة ااشلف ، ااجزائر،  2افريقيا ، ااعدد 

، مجلة ااباحث ، ااجزائر ، ااسباب والحلول : ازمة الدين السيادي في اليونان بواااور نور اادين ،  .3
 . 0202، 02ااعدد

، اامعهد ااعربي التخطيط ، اااويت ، سلسلة ااخبراء ، ااعدد  التجارة البينية الخليجية، وايد عبد موا  .4
 . 0202، يونيو  21

، دراسات بحثية ،  GCCو   EUالعاقات التجارية وااستثمارية بين ، ساام  غادي، ريم  عيادي .5
 . 0202، جانفي  2شرااة ، اارقم 

ة ، أحمد  اااواز .6 ااعدد ، سلسلة اجتماعات ااخبراء ،  اامعهد ااعربي التخطيط،السوق الخليجية المشتر
 . 0222، ماي ( 22)رقم 
IV.  تقاريرالمداخات و: 

مستقبل ااتحاد ااقتصادي والنقدي ااوربي في ظل ازمة الديون بوخاري احلو ، عايب وايد ،  .1
ااملتقى اادواي ااثاني حول واقع ااتاتات ااقتصادية زمن اازمات ، الية ااعلوم  ،السيادية لليونان 

 . 0200فيفري ،  02-02ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسيير ، اامراز ااجامعي ااوادي ، يومي 
اي حول ، ااملتقى اادو اأزمة المالية العالمية وآثارها على اأقتصاديات العالم العربي بوزيان راضية ،  .2
اأزمة اامااية وااقتصادية اادواية وااحوامة ااعاامية ، الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسير ، " 

 .0222ااتوبر  00-02جامعة فرحات عباس ، سطيف ، يومي 
، ااملتقى اادواي حول اازمة اازمات والتعثر المصرفي  دور التحرير المالي في، عبد ااغني  ااحريري .3

اامااية وااقتصادية اادواية وااحوامة ااعاامية ، الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسيير ، جامعة 
 .0222ااتوبر ،  00-02فرحات عباس، سطيف ، ااجزائر ، يومي 

ااملتقى انطاق شرارة ازمة الديون السيادية ااوروبية ، ...، اليونان  خنطيط خديجة ، خلخال منال .4
دواي ااثامن حول ااتحادات اانقدية في ظل اازمات اامااية ، الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم اا

 .0202ماي  22/21، سايادة ، ااجزائر ، يومي  0222اوت  02ااتسيير ، جامعة 

رة  توسيع ااتحاد ااوروبي وتعميقه؟ ، رايس حدة ، نوي فاطمة اازهراء ،  .5 ازمة اليونان هل تعيق ف
ااملتقى اادواي ااثاني حول واقع ااتاتات ااقتصادية زمن اازمات ، الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم 

 .0200فيفري ،  02-02ااتسيير ، اامراز ااجامعي ااوادي ، يومي 
، ااملتقى  اازمة اليونانية بين اانتشار واانحسار ااوروبي، رحماني موسى ، بوصبيع صااح رحيمة  .6

، قتصادية وااتجارية وعلوم ااتسييراادواي ااثاني حول واقع ااتاتات ااقتصادية زمن اازمات ، الية ااعلوم اا
 .0200فيفري ،  02-02اامراز ااجامعي ااوادي ، يومي 
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الية ، مداحي محمد ، شامھ غربي .7 امل إش  لعام العالمية المالية اأزمة ضوء على اإقتصادي الت

 ااقتصادية ااتاتات واقع " حول ااثاني اادواي ، ااملتقى نموذجا الخليجي التعاون مجلس دول " م 2008

 . 0200فيفري  26/02 يومي ، ااوادي ااجامعي ،اامراز "اأزمات زمن
ازمة  -اثر تحرير سعر الفائدة في خلق اازمات المعاصرة، سامية  بزازي، خير اادين معطي اه  .8
، ااملتقى اادواي ااثامن حول ااتحادات اانقدية في ظل اازمات اامااية ، الية ااعلوم  -ليونان نموذجاا

ماي  22/21، سايادة ، ااجزائر ، يومي  0222اوت  02ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسيير ، جامعة 
0202 . 

في انتشار ازمة الديون السيادية اليونانية في منطقة  دور التحرير المالير سناء ، زايدي مريم ، نزا .9
، ااملتقى اادواي ااثامن حول ااتحادات اانقدية في ظل اازمات اامااية ، الية ااعلوم ااقتصادية اليورو 

 . 0202ماي  22/21يومي ، سايادة ، ااجزائر ،  0222اوت  02وااتجارية وعلوم ااتسيير ، جامعة 

اليورو على العاقات ااقتصادية ااوروبية مع تاثير ازمة منطقة ، عبد اه عناني ، محمد  يعقوبي .11
ادارة ااتحادات اانقدية في ظل اازمات اامااية ،  ااملتقى اادواي ااثامن حولدول مجلس التعاون الخليجي ، 

 22/21، ااجزائر ، يومي  سايادة، 0222أوت  02جامعة ، الية ااعلوم ااقتصادية وااتجارية وعلوم ااتسيير
 . 0202ماي 
 . 0200اسنة ااتقرير ااقتصادي ااعربي ااموحد  .11
 .0202 اسنة ااتقرير ااقتصادي ااعربي ااموحد  .12
 . 0202اسنة ااتقرير ااقتصادي ااعربي ااموحد  .13

II-  المراجع باللغة اأجنبية 
1. Paul Krugman , Maurice Obstfeld , Economie Internationle, pearson 

education , Paris, France,2009  .  

2. European commission, European Economic Forecast , winte 2014. 

3. GCC economic report January 2013 , www.thecityuk.com . 

 

III- ترونية  . المواقع اإ
: ، موقع اون اسام ، تاريخ ااطاع لاقتصاد  ااولوية..العاقات الخليجية ااوروبية  ،عبد ه ابو رقبة  .0

 :، على ااموقع  02:22: ، على ااساعة02/22/0202
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/strategies-

futures/101502-2007-09-23%2014-46-33.html 

http://www.thecityuk.com/
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/strategies-futures/101502-2007-09-23%2014-46-33.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/strategies-futures/101502-2007-09-23%2014-46-33.html
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سبتمبر ، ااعدد  02صحيفة ،  اليمن العمق ااستراتيجي لمجلس التعاون الخليجي، رمزية  اارياني .4
: ، على ااموقع 01:20: ، على ااساعة 00/22/0202: ، تاريخ ااطاع 0022

http://26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=26089 

ل التنظيمياامانة ااعامة مجلس ااتعاون ادول ااخليج ااعربية ،  .3  :، على ااموقع  الهي
http://www.gcc-sg.org/index2beb.html?action=Sec-Show&ID=2 

، 02:02: ، على ااساعة 02/20/0202: ااتحاد ااوروبي بااعربية ، تاريخ ااطاع  اابرامان ااوروبي ، .4
 www.eu-arabic.org/parliament.html: على ااموقع 

، مراز ااجزيرة ااعربية تاريخها ومستقبلها .. العاقات اليمنية الخليجية ، هاني عبد ااودود  ااجبلي .5
      :  ، على ااموقع 02:22: ، على ااساعة  00/22/0202:الدراسات واابحوث ، تاريخ ااطاع

online.net/index.php?t=11&id=34-http://www.aljazeera 

: ، تاريخ ااطاع من جديد  (هتلر)وعودة ..ازمة اليورو والمستفحلة ، محمد نجيب  ااسعد .6
 ، 02:22، على ااساعة 20/22/0202

http://www.alwatan.com/graphics/2012/07jul/7.7/dailyhtml/qadaia2.html 

: صادية ااااترونية ، تاريخ ااطاعتريدة ااقااج السيناريوهات المستقبلية لليورو ،، محمد ابراهيم  ااسقا .7
: على اارابط ، 02:02، على ااساعة 20/22/0202

http://www.aleqt.com/2011/01/07/article_488411.html 

افا بيتا نخبة اتاب اامال وااقتصاد ، تاريخ ااطاع ، موقع ا ماهي الديون السيادية، محمد ابراهيم  ااسقا .8
 http://alphabeta.argaam.com/article/detail/14786، 02:22، على ااساعة  02/20/0202

، مراز ااجزيرة الدراسات ، تاريخ اازمة المالية اليونانية جذورها وتداعياتها ، عبد االطيف  درويش .9
:  ، على ااموقع 02:22، على ااساعة 02/20/0202: ااطاع 

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/2012611135511179908.htm 
، على 20/22/0202: ، جريدة ااشروق ، تاريخ ااطاع  منطقة اليورو لن ينهارستيفن ثيل ،  .11

 :، على ااموقع 01:22ااساعة 
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=13022010&id=7ff74167-

3d3f-4a8d-b02d-3eadbd926f28 

، مراز ااجزيرة   دواعي التأسيس من وجهة النظر الرسمية: مجلس التعاون الخليجي عمر حسن ،  .11
: ، على ااموقع  02:00على ااساعة  ،  02/22/0202: الدراسات ، تاريخ ااطاع 

http://studies.aljazeera.net/files/gccpath/2014/10/2014101491936106853.html 

http://26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=26089
http://26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=26089
http://www.gcc-sg.org/index2beb.html?action=Sec-Show&ID=2
http://www.eu-arabic.org/parliament.html
http://www.aljazeera-online.net/index.php?t=11&id=34
http://www.alwatan.com/graphics/2012/07jul/7.7/dailyhtml/qadaia2.html
http://www.aleqt.com/2011/01/07/article_488411.html
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/14786
http://studies.aljazeera.net/files/gccpath/2014/10/2014101491936106853.html
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،  2222اامجلة ااقتصادية ااااترونية ، ااعدد عاما من اانجازات،  29..مجلس التعاون الخليجي  .12
: ، على ااموقع 02:21، على ااساعة  01/22/0202تاريخ ااطاع 

http://www.aleqt.com/2010/05/22/article_396453.html  

، على  00/22/0202:  تاريخ ااطاعمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، موسوعة اامعرفة ،  .13
 : ، على ااموقع 02:22: ااساعة

http://www.marefa.org/index.php/مجلس_ ااتعاون_ ادول _ااخليج_ااعربية 
، على  02/22/0202: ، تاريخ ااطاع  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةاامعرفة ، موسوعة  .14

 :، على ااموقع  02:22: ااساعة 
 http://www.marefa.org/index.php /ااعربية_خليج اا _ادول_ااتعاون_مجلس 

، على ااساعة  02/20/0202: تاريخ ااطاع  ااتحاد ااوروبي ،ويايبديا ااموسوعة ااحرة ،  .15
 http://ar.wikipedia.org/wiki /ااوروبي_ااتحاد :، على ااموقع 02:22

 ،  02:22،على ااساعة  02/20/0202تاريخ ااطاع  ، دين سياديويايبيديا ااموسوعة ااحرة ،  .16
  /ar.wikipedia.org/wikiسيادي_دين :على ااموقع 

ومي اليونانيويايبيديا ااموسوعة ااحرة ،  .17 ، على 20/22/0202، تاريخ ااطاع  ازمة الدين الح
       http://ar.wikipedia.org/wiki /اايوناني_ااحاومي_اادين_ازمة :على ااموقع ، 02:20ااساعة 

،  02/22/0202: ، تاريخ ااطاع  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةااموسوعة ااحرة ، ويابيديا  .18
 :، على ااموقع  02:22: على ااساعة 

 /http://ar.wikipedia.org/wiki ااعربية_ااخليج_ادول_ااتعاون_مجلس 
19. http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?display=default   
20. http://eeas.europa.eu/delegations/gulf_countries/eu_gulf_countries/trade_relati

on/free_trade_agreement/index_ar.htm
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 . (0202-0202) اة اايوناناامؤشرات ااقتصادية ادو  (:1)ملحق 
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 .(0202-0202)اامؤشرات ااقتصادية ادواة اسبانيا  (:2)ملحق 
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 .(0202-0202)اامؤشرات ااقتصادية ادواة اابرتغال  (:3)ملحق 
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 (.0202-0202)اامؤشرات ااقتصادية ادواة ايطاايا  (:4)ملحق 
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 مساهمة قطاع ااصناعة ااستخراجية في ااناتج اامحلي اإجمااي ادول مجلس ااتعاون ااخليجي (:5)ملحق 
 .0200اسنة 
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 مساهمة قطاع ااصناعة ااستخراجية في ااناتج اامحلي اإجمااي ادول مجلس ااتعاون ااخليجي (:6)ملحق 
 .0200اسنة 
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 مساهمة قطاع ااصناعة ااستخراجية في ااناتج اامحلي اإجمااي ادول مجلس ااتعاون ااخليجي (:7)ملحق 
 .0202اسنة 
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 .(0202-0222) ااخليجي ااتعاون مجلس دول مع اأوروبي ااتحاد تجارة (:8)ملحق 

  
 

 .(0202-0222)اابحرين  مع اأوروبي ااتحاد تجارة (:9)ملحق 
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 .(0202-0222)اااويت  مع اأوروبي ااتحاد تجارة (:11)ملحق 

 
 

 .(0202-0222)سلطنة عمان   مع اأوروبي ااتحاد تجارة (:11)ملحق 
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 .(0202-0222)اامارات ااعربية اامتحدة   مع اأوروبي ااتحاد تجارة (:12)ملحق 

 

 .(0202-0222)ااعربية ااسعودية  ااممالاة مع اأوروبي ااتحاد تجارة (:13)ملحق 
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 .(0202-0222)قطر  مع اأوروبي ااتحاد تجارة (:14)ملحق 
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 .(0200-0222) ااوروبي حسب اامنطقة وااقتصاد دفقات ااستثمار ااجنبي اامباشرت (:15)ملحق 

 


