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 ال التد  نعمد  علد  سدحانه  لد  الشدر  و حد   و هلل الحمد   

، العمدل هدذا إلهجنز بنلتوفيق علي تفضلوالذي  وال تاص ى تع 

 .أجمعين صحح  و آل   و مام  سي هن عل  أسلم و أصلي و

 بخنلدددا الشرددد   أتوجدد  أن الشدد   عظدديم يشدد ف  

ال كتددددددددو  مفتدددددددن   والتق يدددددددد  والع فددددددددنن للدددددددد  أستددددددددن ي الفن ددددددددل
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     .لع ا  هذ  ال سنلة

أم هددد   كمدددن أتقددد ز بج ادددل الشرددد  واالمتىدددنن للددد  كدددل مدددص  

 ال سنلدة. بيد  العدون واملسنعد ة فد  طحدع ول د اج هدذ 

  



 

III 
 

 ءاإلهدا
 

 

 أهــدي ثمــرة جــهــدي املتــواضــع إلـى:

 أمــي الحـبـيـبــةو  أبـي العـــزيـــز

 زوجي الكريم

  اسالم و وسيم أبنائي االحباء

 أخــواتــي

 إلـى كـل زمـالء الـدراسـة 

 



 

IV 

  

 
 امللخص

 

عرفتتالسنوتت اسخلسة تتتيدلإهسمتت للدولتتقضلسنتت تذلب اتتقمقلس وتتنسيلسملبتتر،لقالسة  هتتنلسزاقاتتر لزتتقلم ل تت ل تت ل هسمتتقل

زقلن ل  لأدليةلفيلسزوقدلةلفيلإ  يقلسنو ليتتةلسملقوصتقدمةل لفقملبتر،لقالسمل  هتنلسزاقاترلتلنالقوصقدمقخلسزايفةل

قنصتقداسخ لسنتاسادسخ لسة تاا لسملبت، ال  لكلغتتيسخلسملقوصتقدمةلسة تر لومؤثرلتيوأثرلبصاادلغتيل اقاردللبأغ بللسز

ل..للخ لنننكلإروقبقلسن تذلن، يئةلسز قخلسملبر،لقايلسز قببللجنب . لأبعقالسنفقئ د......سنرشغيل

لفتتتتيلسنعتتتتقن .ل يتتتت لأ لسملعفوتتتتق لع تتتت ل
 
تلما تتتت لنتتتت  لسملإ تتتتقدلسةتاتكتتتتنلتس تتتت ل تتتت لأحاتتتتيلأعالتتتتةلسملبتتتتر،لقالسعفوق تتتتق

 أز تة سملبر،لقالسة  هنلسزاقارل  صاصلع ي لفيل عقد سخلسملإ قدلسةتاتكن للتق لعرفلدنسلسمل تيلأبالتأ طترل

 أع  تالع ت  ق 9002 عتافلري فتي باسدادتقلبقنو  مت  سةتاتبيتةلتسنيتنللرتترخ سنوتيقدمة سن ما ل أز ةلتهي أملفيلإقايخ لل

 لتسعرشترخلبتت لدتذلسملإ تقددتن لسملز تةل قناثتالتلل.ع ي تق ةسزوتو   بقنت ما ل سنافتق لع ت  قت اه ق عت ض عت  سنياعتق 

ل.سةتاتكن سن   يللسملإ قدسبو رسال سنينلإاس  لو  مقخسن أحري    دن لسملز ةلتع   ي 

 سعيقخلأز ةلسنت ما لسنوتيقدمةلسةتاتبيتةلع ت للإت ف قخلتق ل قتنالدن لسن اسبةل عقلجةلسملاكقنيةلسزوع  ةلبو

للت لاقت السن اسبتةلبصتفةلعق تة لتفراوتقلبصتفةل ققتة تق لإلسملإ تقدلسةتاتكتنقارلللت لدتذلسملبر،لقالسة  هنلسزا

سملتاتكتن لتبقنوتقليلفتتالملللشتكلل سن  ت ي سملإ تقد سلخ للسنانيايلفيلتشكيل تسةتابيةلق لحشفا سنياعقعية سةز ةلأ 

بيقبتةل قنيتةل ت تاد عت ض فتي ن ا تق لسةتاتكتن سةبقبتية سزشتك ة لتإكلت لل-  ، ت  عل تة   ط تة-سإ تقدلع ت يلكق تلل

 دتنس  عتل  لتق سنيتاات    ط تة دتذل سقوصتقدسخ بتت  تسلجتقايل سنانيتايل سنوفتقتخ آثتقالس وصتقص ع ت  قتقداد  ا  دل 

دتذلسنشتلقذل-سزرحته  قعتب  ت  -PIIGS سنت تذلسلج تاي-سةتاتكتن سملحتي  دتذللملبتوغالذ تبتي ة سن  ت ي سملإ تقد

فتيلسعخفتقمل عت ملخلسن لتالسملقوصتقديلتساإفتق للسملتاتبيتةبقدلالأز ةلسن ما لسنويقدمةللق تلل-قعيق لفراوق...ألخزأ

  ط تتتةلسنيتتتااتل لتدتتتنسلدتذلتبقلخصتتتاصلفتتتيلسعكلتتتق لسملإ تتتقدلسملتاتكتتتنلدتذلتد تتتاذلسنع متتت ل تتت ل عتتت ملخلسناطقنتتتةل

قخلسملبتر،لقالتسنتنيلسنيتنلبتقدلالفتيلتشتاي لل  تتل سنيتنلسإاع، تقلسنع مت ل ت لدتذلسز ط تةلللسنو شت لقخوببلبيقبتب

تسنيتتنلتوتتو طبللPIIGS تذلحتتلأثترلبتت اقلع تت لإت ف قخلسملبتتر،لقالسة  هتتنلسزاقاترلللتت لبعتتةلسنت تذلفتتيل  ط تتةلسنيتاات

نت لتوت  لدتذللت ع ملخلضعيفةلل ت لسملبتر،لقالسة  هتنلسزاقاترل  قاعتةل تالدتذلسنشتلقذلحافجيكتق لفراوتقلتأزقعيتق ل

سنوتتتتيقدمةلفتتتتيل  ط تتتتةلسنيتتتتااتل ل يتتتت لمل تتتتالباالنتتتتتقلع تتتت لفراوتتتتقلتسنيتتتتنللسنشتتتتلقذلسماتتتتقل تتتت لإتتتت سعيقخلسز تتتتةلسنتتتت ما ل

فتيلرتللسنركتادللسملبر،لقالسمل  هنلسزاقارللني قلسماقلتدنسلعاترسلنرشتا لسز تقخلسملبتر،لقايلفي تقإ ف قخلفي قلإرس عال

ل.لسننيلتعرف 

ل

 سملبر،لقالسة  هنللإ قدلسملتاتكنسةز ةلسزقنية لأز ةلسن ما لسنويقدمة ل  ط ةلسنياات لسمللالكلمات املفتاحية:

ل. فراوقسزاقار لسز قخلسملبر،لقايل
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Résumé  

Plusieurs pays s’efforce ces dernières années aux questions relatives d’attirer les investissements 

étrangers directs, pour ce qui pourrait offre comme avantages à l’économie des pays d’accueil ainsi 

que leurs importance dans la contribution au développement économique, les investissements étranger 

directs influencent et subissent leur influence indirectement par la plupart des variables économiques 

telles que : les exportations, les importations, les salaires, la consommation, les emplois et les taux 

d’intérêt…etc. Cela poussent les pays à rivaliser afin de créer un climat favorisant l'afflux des IED. 

Auprès de l’Union européenne l’un des systèmes d’investissements les plus ouverts au monde car 

l’ouverture aux investissements étrangers directs est inscrite dans les traités de l’UE. Ce dernier a 

connu la crise la plus grave de son histoire ; c’est la crise de la dette souveraine en Europe, les premiers 

signes de cette crise économique sont apparus en 2009, lorsque la Grèce a annoncé son incapacité à 

faire face à sa dette et dans un peu de temps cette crise a continué à étendre vers les pays de l’Union 

européenne, c’est là l’un des principaux enjeux auxquels sont confrontés la stabilité de l’Union 

monétaire européenne 

On s’est efforcé, dans la présente étude de traiter la problématique des répercussions de la crise de la 

dette souveraine européenne sur les flux d'investissement étranger direct dans les pays de l'Union 

Européenne en général et la France en particulier.  Cette étude est parvenue à la conclusion que la crise 

grecque et européenne a révélé le déséquilibre structurel dans la formation de l'union monétaire 

européenne ; donc il ne constitue pas une union monétaire complète-une zone monétaire optimale. Le 

problème principal de la construction européenne réside dans l'absence d'une politique budgétaire 

unifiée capable d'absorber les effets des inégalités structurelles entre les économies des pays de la zone 

euro, faisant de cette union monétaire un moyen d'exploiter les Etats de l'Europe -les pays de Sud- par 

le centre- les pays nordiques : l'Allemagne, la France...etc. La crise de la dette souveraine européenne 

a contribué à la baisse des taux des croissances économiques, à l'augmentation de taux de chômage et 

à l'entrée de nombreux pays de l'Union Européenne en récession en particulier les pays de la zone euro.  

Cela est dû aux politiques d'austérité adoptées par de nombreux pays de la région qui ont contribué à 

fausser le climat des investissements, ce qui a eu une incidence négative sur les flux d'investissement 

direct étranger vers certains pays de la zone euro tels que les PIIGS qui attirent de faibles taux 

d'investissement direct étranger par rapport aux pays du Nord comme l'Allemagne, la France et la 

Belgique.  

Les pays nordiques n'ont pas non plus été affectés par les répercussions de la crise de la dette 

souveraine dans la zone euro qui a éclipsé la France où les flux d'investissement étranger direct ont 

également diminué en raison de la distorsion du climat de l'investissement pendant la récession.  

Mots clés : la crise financière, la crise de la dette souveraine ,la Zone d’euro, l’Union européenne , 

L'investissement direct étranger, Le climat de l'investissement ,la france 
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 الصفحة تسمية الجدول  جدول رقم ال

 11 1591/2112تطور ميزان الحساب التجاري األمريكي خالل الفترة   (1-1رقم ) ل الجدو 

األمريكية خالل  تغير االنفاق االستهالكي الخاص الحقيقي في الواليات املتحدة (1-2الجدول رقم )

 2112-1551الفترة 

11 

 12 االنفاق األمريكي على الحروب (1-2الجدول رقم )

 24 سوق أصناف قروض الرهون العقاريةوصف  (1-4الجدول رقم )

 22 من طرف الوكاالت الحكومية وغير الحكومية MBS إصدارات سوق  (1-9الجدول رقم )

 S&P ،Moody’s 24و  Fitchللسندات حسب وكاالتالتصنيف اإلئتماني  (1-1الجدول رقم )

نصيب الدوالر واألورو من إجمالي الحيازات الرسمية لالحتياطيات الدولية من  (1-2الجدول رقم )

 2111/2115العمالت األجنبية خالل الفترة 

44 

 45 سعر صرف االورو مقابل الدوالر (1-4الجدول رقم)

 95 املحلي االجمالي الحقيقي في االقتصادات املتقدمةمعدل نمو الناتج  (1-5الجدول رقم )

 

 14 ورصيد امليزان الجاري في الدول املتقدمة -السلعية-معدل نمو التجارة (1-11الجدول رقم )

 11 2111/2111تطور األسعار الفورية لسلة خامات أوبك خالل الفترة  (1-11الجدول رقم )

 21 2119-2111الفترة  معدالت التضخم خالل (1-12الجدول رقم )

 22 2111/2119تطور معدل البطالة خالل الفترة  (1-12الجدول رقم )

 55 .األوربية العملة في األوربية الدول  لعمالت النسبية األوزان تطور  (2-1الجدول رقم )

 112 1999 جانفي 1 في اليورو إلى األوروبية للدول  الوطنية العمالت تحويل أسعار (2-2الجدول رقم )

مدى استفاء دول السوق املشتركة األوروبية ملعايير االنضمام لالتحاد  (2-2الجدول رقم )

 .1552/1554النقدي األوروبي حسب احصائيات سنة 

111 

 112 إجمالي الدين الحكومي العام (2-4الجدول رقم )

 112 %تطور أجور العمالة لكل وحدة من القوى العاملة قبل األزمة (2-9الجدول رقم )

وضعية امليزانية العامة للدولة  قبل وخالل ازمة الديون  (2-1الجدول رقم )

 السيادية االوروبية

124 

 121 األورو ملنطقة االئتماني التصنيف في النظر إعادة (2-2الجدول رقم )

 122 حجم الديون الخارجية لليونان قبل وخالل األزمة (2-4الجدول رقم )

 124 التضخم في الیونان (2-5الجدول رقم )

 122 أهم مؤشرات االقتصاد االيرلندي خالل األومة (2-11الجدول رقم )

 124 بعض املؤشرات االقتصادية للبرتغال (2-11الحدول رقم )

 141 بعض املؤشرات االقتصادية إلسبانيا (2-12الجدول رقم )
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 141 بعض املؤشرات االقتصادية إليطاليا (2-12الجدول رقم )

 149 أهم القمم االوروبية (2-14الجدول رقم )

 145 2111-2111القروض املمنوحة لليونان خالل الفترة  (2-19الجدول رقم )

 129 2112-2112النمو السكاني  لالتحاد األوروبي  (2-1الجدول رقم)

-1541 نسبة االناث من اجمالي عدد السكان في االتحاد األوروبي خالل الفترة (2-2الجدول رقم )

2111 

121 

 122 2111و  2111يناير  1عدد السكان حسب الفئة العمرية اعتباًرا من  (2-2الجدول رقم )

 141 2112/2111االنفاق على الرعاية الصحية خالل الفترة  (2-4الجدول رقم )

 144 االنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج املحلي (2-9الجدول رقم) 

 149 2111عدد التالميذ والطلبة في االتحاد األوروبي سنة  (2-1)الجدول رقم 

 142 2111عدد املتحصلين على شهادة التعليم العالي العام  (2-2الجدول رقم )

 151 2111و  2111طول شبكات الطرق والسكك الحديدية ،  (2-4الجدول رقم )

 159 2112/2111األوروبي خالل الفترة انتاج الطاقة األولية في االتحاد  (2-15الجدول رثم )

انتاج الغاز الطبيعي والطاقة النووية في االتحاد االوروبي  خالل الفترة  (2-11الجدول رقم )

2119/2119 

152 

(2-11الجدول رقم )  154 -2111إلى  2114النصف الثاني من –سعر الغاز الطبيعي خالل الفترة  

(2-12الجدول رقم )  155 والنفط في االتحاد االوروبي حجم انتاج الفحم 

(2-12الجدول رقم )  211 2119-1551انتاج الطاقة املتجددة في االتحاد االوروبي خالل الفترة  

(2-14الجدول رقم )  211 (2119-2111إجمالي إنتاج الكهرباء في بعض بلدان االتحاد األوروبي  الفترة ) 

(2-19الجدول رقم ) باليورو لكل كيلوواط ساعي خالل الفترة متوسط أسعار الكهرباء  

2114/2111 

212 

(2-11الجدول رقم )  214 االنفاق الحكومي على البحث والتطوير في االتحاد األوروبي 

(2-12الجدول رقم ) نسبة االنفاق الحكومي على البحث والتطوير من الناتج املحلي  

 االجمالي لالتحاد األوروبي

211 

(2-14الجدول رقم )  215 نسبة التغير في الناتج املحلي االجمالي 

(2-15الجدول رقم )  212 مساهمة القطاعات االنتاجية في من اجمالي القيمة املضافة 

(2-21الجدول رقم )  214 حجم االنتاج الفالحي في االتحاد االوروبي 

(2-21الجدول رقم )  219 للقطاع الزراعي اجمالي القيمة املضافة  من القطاع الزراعي والدعم املمنوح 

(2-22الجدول رقم )  212 انتاج السيارات في العالم 
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(2-22الجدول رقم )  221 نصيب الفرد من الناتج املحلي االجمالي باألسعار الجارية 

(2-24الجدول رقم )  222 االنفاق االستهالكي الخاص في االتحاد األروروبي 

(2-29الجدول رقم )  224 2114/2112مقابل العمالت الرائدة في نهاية الفترة أسعار الصرف األورو  

(2-21الجدول رقم )  229 2111/2112معدالت أسعار الفائدة طويلة األجل خالل الفترة  

(2-22الجدول رقم )  221 2119/2119تغير  معدالت البطالة في االتحاد األوروبي خالل الفترة  

(2-24الجدول رقم )  225 2119/2111االتحاد األوروبي خالل الفترة معدل التضخم في  

(2-25الجدول رقم )  222 2119/2119امليزانية العامة لدول االتحاد األوروبي"رصيد"خالل الفترة  

(2-21الجدول رقم )  224 2119/2119إجمالي اإليرادات الحكومية العامة خالل الفترة  

(2-21الجدول رقم )  221 2119/2119العامة خالل الفترة إجمالي النفقات الحكومية  

(2-22الجدول رقم )  225 2114/2111الدين الحكومي  في االتحاد االوروبي خالل الفترة  

(2-22الجدول رقم )  244 2111/2114تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوارد عامليا خالل الفترة  

(2-24الجدول رقم )  245 2111-2115الوارد للعالم خالل الفترة . تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 

(2-29الجدول رقم ) تدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة الصادرة من العالم خالل الفترة  

2111/2114 

294 

(2-21الجدول رقم ) تدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة الصادرة من العالم خالل الفترة  

2115-2111 

211 

(2-22)الجدول رقم   215 تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى االتحاد األوروبي 

(2-24الجدول رقم )  221 -حسب الدول -تدفقات االستثمار االجنبي املباشر الواردة إلى االتحاد االوروبي 

(2-25الجدول رقم )  222 االوروبيالتوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية املباشرة الواردة لالتحاد  

(2-41الجدول رقم )  229 تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الصادرة من االتحاد األوروبي للعالم 

(2-41الجدول رقم ) تدفقات االستثمار األجنبي املباشر لالتحاد االوروبي في الخارج )متوسط الفترة   

2112/2115) 

221 

(2-42الجدول رقم ) املباشر لالتحاد االوروبي في الخارج ، املتوسط  تدفقات االستثمار األجنبي 

2112-2119 

222 

(2-42الجدول رقم )  224 التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية املباشرة الصادرة من االتحاد االوروبي 

(2-44الجدول رقم )  2114التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية الصادرة من االتحاد األوروبي للعام  

 

241 

(2-49الجدول رقم ) مخزون االستثمار األجنبي املباشر ، الوارد والصادر من االتحاد األوروبي خالل  

 2115/2119الفترة 

241 

(2-41الجدول رقم ) التوزيع الجغرافي ملخزون االستثمار االجنبي املباشر الوارد و الصادر من  

 االتحاد األوروبي في العالم

242 



 قائمة الجداول 
 

 

XIII 
 

(2-42الجدول رقم )  

 

التوزيع القطاعي ملخزون االستثمار االجنبي املباشر الوارد و الصادر من 

 2114االتحاد األوروبي لعام 

242 

 245 2119/2114تطور الناتج املحلي اإلجمالي  لفرنسا خالل الفترة  (4-1الجدول  رقم )

 251 حجم الناتج املحلي االجمالي وفقا لثالث طرق في فرنسا (4-2الجدول رقم )

 252 نصيب الفرد من الناتج املحلي باالسعار الجارية (4-2الجدول رقم)

 252 (.2111-2119تغير معدالت البطالة في فرنسا خالل الفترة ) (4-4الجدول رقم)

 254 2119/2111معدالت التضخم في فرنسا خالل الفترة  (4-9الجدول رقم)

 251 (2111-2119الفترة)امليزانية العامة لفرنسا خالل  (4-1الجدول رقم )

 252 2111-2119اجمالي النفقات الحكومية العامة في فرنسا خالل الفترة  (4-2الجدول رقم )

 254 2119/2119إجمالي اإليرادات الحكومية العامة في فرنسا خالل الفترة  (4-4الجدول رقم )

 214 عدد السكان في فرنسا (4-5الجدول رقم )

 211 2119-2112الكثافة السكانية ألهم املدن الفرنسية خالل الفترة  (4-11الجدول رقم )

 211 2112في فرنسا لسنة -طب عام وخاص–عدد االطباء  (4-11الجدول رقم )

 211 عدد املهن الطبية في فرنسا (4-12الجدول رقم) 

 212 2119عدد املستشفيات في فرنسا نهاية العام  (4-12الجدول رقم )

 212 2111/2111عدد الصيدليات ومخابر التحليل الطبي في فرنسا خالل الفترة  (4-14)الجدول رقم 

 212 2112/2111االنفاق على القطاع الصحي في فرنسا خالل الفترة  (4-19الجدول رقم )

 212 2111عدد املتحصلين على شهادة التعليم العالي للعام  (4-11الجدول رقم )

 214 2112/2111على التعليم في فرنسا خالل الفترة االنفاق  (4-12الجدول رقم )

 219 االنفاق على البحث والتطوير في فرنسا (4-14الجدول رقم)

 211 2112/2111االنتاج االولي للطاقة في فرنسا خالل الفترة  (4-15الجدول رقم ق)

 212 2119االنتاج االولي للطاقة في فرنسا سنة  (4-21الجدول رقم )

 212 2111/2119انتاج الكهرباء في فرنسا خالل الفترة  (4-21) الجدول رقم

متوسط أسعار الكهرباء باليورو لكل كيلوواط ساعي خالل الفترة  (4-22الجدول رقم )

2114/2111 

214 

 215 حجم االنتاج الزراعي في فرنسا (4-22الجدول رقم)

 215 حجم االنتاج النباتي والحيواني في فرنسا (4-24الجدول رقم)

 224 2111-1541حجم االنتاج الصناعي في فرنسا خالل الفترة  (4-29الجدول رقم)

 222 .2111/2112تدفق االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى فرنسا خالل الفترة  (4-21الجدول رقم)

الفترة التوزيع الجغرافي لالستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى فرنسا خالل  (4-22الجدول رقم)

2112/2111 

224 
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 221 2111/2112توزيع املشاريع االستثمارية لعام خالل الفترة  (4-24الجدول رقم )

تدفقات االستثمار االجنبي املباشر الصادر من فرنسا خالل الفترة  (4-25الجدول رقم)

2111/2112 

222 

 292 211/2112الفترة أكبر االقتصاديات املستثمرة في بريطانيا خالل  (14-21الجدول رقم)

 املضيقة لالستثمار األجنبي املباشر البريطاني  االقتصاديات أكبر (14-21الجدول رقم )

 2115/2112خالل الفترة 

299 
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 11 1791/7119تطور ميزان الحساب التجاري  والجاري األمريكي خالل الفترة  (1-1الشكل رقم )

 17 7119حتى  1791عجز املوازنة األمريكي منذ  (1-7الشكل رقم )

 13 (.7119-1791تطور الدين العام األمريكي )تريليون دوالر( خالل الفترة ) (1-3) الشكل رقم

 15 اجمالي القروض القائمة على قطاع األسر والديون العقارية (1-9الشكل رقم )

 19 يتطور الكتلة النقدية ،السيولة واحتياطي النقد األجنب (1-5الشكل  رقم )

 11 التضخم العالمي (1-9الشكل رقم )

 71 قروض الرهن العقاري املوجهة للعائالت األمريكية (1-9الشكل رقم)

 71 " في اجمالي القروض العقاريةsubprimeحصة الرهون العقارية عالية املخاطر" (1-1الشكل رقم)

 73 تصنيف املقترضون بنقاط الفيكو (1-7الشكل رقم )

 79 توريق القروض العقارية (1-11الشكل رقم )

 MBS 79سوق ال (1-11رقم )الشكل 

 77 أسعار العقارات وأسعار الفائدة في الواليات املتحدة األمريكية (1-17الشكل رقم )

 31 نسبة مليكة املنازل في الواليات املتحدة األمريكية (1-13شكل رقم )لا

الفترة خالل "OFHEOأسعار العقار في الواليات املتحدة األمريكية "مؤشر (1-19الشكل رقم )

1779/7119. 

31 

تطور معدل التضخم في الواليات املتحدة األمريكية خالل  (1-15الشكل رقم)

 1771/7111الفترة

37 

 37 1777/7111تطور معدل الفائدة للبنك االحتياطي الفدرالي األمريكي خالل الفترة  (1-19الشكل رقم )

 95 أهم مؤشرات أسواق األوراق املالية (1-19الشكل رقم )

 99 العائد على السندات الحكومية (1-11الشكل رقم )

 51 األمريكي والبنك املركزي االوروبيالفدرالي سياسة سعر الفائدة في  (1-17الشكل رقم )

 57 اوضاع االقراض املصرفي في الواليات املتحدة االمريكية ومنطقة اليورو (1-71شكل رقم )ال

 53 املحلي االجمالي للواليات املتحدة األمريكية في االقتصاد العالميمساهمة الناتج  (1-71الشكل رقم )

 59 7117/7119صادرات االتحاد االوروبي من السلع خالل الفترة  (1-77الشكل رقم)

 59 7117/7119واردات االتحاد االوروبي من السلع خالل الفترة  (1-73الشكل رقم )

 55 تجارة  االتحاد االوروبي في السلع مع الواليات املتحدة األمريكية  (1-79الشكل رقم )

 93 البطالة في االتحاد االوروبي (1-75الشكل رقم)
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 119 تطور التكاليف الوحدية لليد العاملة لدول الشمال (7-7الشكل رقم )
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قبل PIIGS التطورات االقتصادية لدول شمال منطقة اليورو ودول ال  (7-9الشكل رقم )

 أزمة الديون السيادية األوروبية

119 

(7-5الشكل رقم ) الناتج املحلي االجمالي الحقيقي في منطقة اليورو وبعض دول االتحاد  

 األوروبي

119 
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 تمهيد    

التددش  ددتدو ا دد جا وحيددلا  اددا الرددا او ات يددل       الد ليددة يعددد اتثددر ااج اي املددش املحا ددم أرددد أؤدد  رموددة لددم    ايمدد ا 

الددد  ا ات ددمت التددش اكنددا مددديا تا ا حدداها ا قددل  اؤنتددا   دد    دد  باكانددة ؤامددة بدديل  ثددايل ال ا  ددل  ؤدد ا ات يددل يحظدد  ريدد  

ال ي ي فم ان قا  ج    اتم ا  د ل اكداليا    احعدا لتد ال اتؤايدة التدش ي رردتتا   ااافرد  الدد    اتثر ااج ات املش املحا م

 .املالي  له تتيئة  احريل مااخ اتثر ااج ت   ابه ال تا من  ال  

املددا   قددد امرددا  ثددا او اتايددة القددمل العةددم ن   دايددة ايلأيددة ال ال ددة  ب، مدداو ماليددة م عدددد   أ ددمو   دد  ادددفقاو جأ  

ؤدتو أج دال اتق دداد العدال ش   التدش 7002املاليدة العامليدة   مدة اي  مدن أؤد  ؤد ال اي ماو  اصة اتثر ااجاو اي ابية املحا م  

 نظامدددده املددددا ا بح دددد  الم دددداي ال  يددددا الدددد ي يايددددأ اتق ددددداد العددددال ش املعدددد ل   بدددددأو  جؤاصدددداتتا اددددا اتي اددددال العقدددداجي ايمم كدددد  

مالية    ما لحث  أل اح ل      أ مة  ايقة  دأ  بايث اق املالية الد لية ماا  عل اتق دادي ل  ادا دو ل دحح أ مة 

فقددددددد شددددددم    اددددددا املاظ مددددددة  9171يدددددددأ اتا بدددددد، اا اي مدددددداو التددددددش شددددددم   اتق ددددددداد العددددددال ش  اي ددددددد   دددددد ج  مادددددد  أ مددددددة 

  فقدد ادا مت ندا اتق ددادياو العامليدة  اديااد  اتق ددالمأثاالية بةكل ل  يرحا له م يدل ل ددحح  دححا دتددد ب قد    ال

باو انرةاج  د ت ات ماو اثمع ماا  ال  نيه   بربب  ددد ييدل قنيدل مدن قاد او اتن قدا  الدا ادة لتد ا اتنرةداج     ا  حداج 

   احدمجا  دحه ادا  ال الد   امل كامندة اق دداديا  دا اوادل الدد   املةلاب دة فيادا بيهتدا  مةدتد اماب دا وحيدلا ادا اثد اق املدا   الاقدد

مددياو ان قدا  ات مداو اتق ددادية ثد ح قل ر ادا  فضال  ن  رموية العاالة  فدنل تن قا  الرنع  الخدماو  ج    اتم ا 

مةدكل أوادل احددي  ا  حداج  ات مدة ؤد ال   ؤد ا مدا يلعدل ؤ ا الةلابط   ل بدجراو م أا اة بيل ا ضاه ؤ ا ال   دل .بأعل ق ت 

 .اا  كل أ ماو دا نية م أا اة الخ  ج   ل ش  ال   الو اتق دادية بةكل  اصي ا ه اتق داد العا

القدد ي  يع اددل اتاحدداد اي ج ندد  مددن أؤدد  ال  دد الو اتق دددادية اددا العددال   الدد ي ادد، م ب دددا ياو ؤدد ال اي مددة نظددما لالجاحدداي  

بدأو ؤد ال اي مدة   قد  اواي م انرةاج   د ت و مر ه اي مة  ال قا ا  ري   تق داد اتاحاد اي ج ن  باتق داد ايمم ك  

ريل أ نن    م املالية الجديد لني نال )  جج باباندج ( أل أجقا  جيي  الد  جاه الردابا )  ثد ا ( ييدل    الي ناناتق داد اا 

مددن  % 9721قدددج بددد صدييحة  ت مع دد  ال شددع اليقيقدد  لالق ددداد الي نددان   أل ال جددت اليقيقد  اددا امل ا نددة العامددة الي نانيددة ي

  ددد   و م دددا ايمددم الددد  أدت   دد  اؤةددأا   قددة املرددر ام ن   ؤ دد ا بددددأو اي مددة اددا الي نددال  قددد %623الاددااا ام اددا ا ا ي ددا بددد  

 یة  مرربحة اا انعكاثاو ثنحیة     مت نا ؤد ال الحنددال   ال  د   مكانیدة    ييلؤا من الد   اي ج   ایملادا  الالمغا   اثحانیا 

ماد ج   متددد  ب قد    الم دة فم دد   دال مدن املتمدل أل ا د ج نلاردا   -الی ج -یاج نظا  العانة امل رد  لناا قة اي ج  یة اات

 احقا     مدت  ةماو الرايل بدأو ب رد  الاج ة ناجية  ال من املأةلض أل اح هش ب،جق  أ كا  ال كامل اتق دادي  

ألقدد  ا مددة الدددي ل الردديادية  بظاللتددا  فنقددد  ج ندد   مددن اجؤاثدداو  ؤدد ال ات مددة  اددا اتاحدداد ات و ا لدد  مرددن  أواددل اتق ددداد

 .اا رالة وراد ات يل  ؤ ا قد د ل ف  أت  ؤ  اتق داد الأمنس ش اا ما قة الي ج   الراد   امليا       ان  أوال اق داد 
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I- تحديد إشكالية البحث 

عايقددة التددش  الدد  ادددا ياتتا ما قددة اي ج  أ يددلا   ا دادو أؤايددة معمفددة اندد  الظددم ا اتثدد ثاايية  ال غيددلاو الؤدد ال اددا  ددل   

الع امدل التدش  مدن أؤد  ال دا ياو      اتثر ااج اي املش املحا م اا الد   اتاحاد  نظما لك ل ال اتثر ااج اي املدش املحا دم يعدد 

 ثة واا ي ا  من ؤادا يا دااا  دمح   كالية الدجاق دادي  ا اتدي     احقيا نا 

بصفة عامة وفرنسا  دول االتحاد األوروبيإلى ما هي انعكاسات أزمة منطقة اليورو على تدفق االستثمار األجنبي املباشر 

 ؟بصفة خاصة

   ا ن احنيل ام كالية العامة     ش ه ايثئنة الأم ية ال الية 

 ؟ ويا اح قل ات ماو اتق دادية بيل الد    ال ياناو اتق دادية -9

 ؟ الكااا بالةكل م كامنةمر قم     الي ج  ما قة د    ؤل -7

ادا  ويدا ثداؤ  ؤد ا اي يدل ؟ما  ا اددا ياتتا   د  اتاحداد اي ج ن ؟   ما  ا اؤ  اثحاب ا مة الدي ل الريادية ات ج  ية  -6

 معالجة  اداج  أ مة ما قة الي ج  ؟ 

  م يل ايمم  ية  اي ج  ية؟اا  ل اي   امليا  ا أؤ  ا  تاو اتثر ااج ات املش املحا مام -4

ل أ مددة ي   ؤددل  ددال ادد، اددا  ددل أ مددة ما قددة اليدد ج     دد  اماحدداد اي ج ندد  املحا ددم ادددفقاو اتثددر ااج ات املددش  اما عددؤددل  -5

 الدي ل الريادية اي ج  ية م أا اا بيل د   اتاحاد.

 ؟  ق داداتؤ ا  داه أ لأمنرا       ا م ملحاادفا اتثر ااج اي املش      الي ج ما  ا ادا ياو أ مة ما قة  -3

II- البحث: فرضيات 

 يق   بح اا      د  فمشياو  ا 

 اوررابتا  ابع العاملية    بيل الد      7002اا  نقل  مدياو ات مة املالية العاملية   ماو قا او اد  ل اي  ثاؤا   -9

لنرياثداو الكنيدة  لندد   ة ال حرديا بالحردحة عا فعاليدبربب شدال رد  الاقدية اي ج  ية  رد  ييل  امنة  ؤةة  مع ال -7

 اي ضاه.

الحا     ثياثاو لقد ثاؤا ؤ   د  اتلةأا  باا  اهو به مي اق اتث قماج  الاا .اثحاب ا مة ما قة الي ج  من أؤ   -6

 ..بةكل وحيل اا ال تأيا من ادا ياو ؤ ال اي مة اي ج ن املموتي 

 .الد   الاامية  نح  تتتا   اي ج  ية    ل اي م يل ايمم  ية اا  ادفقاو اتثر ااج اي املش املحا م ر ل  -4

 اد ب د     د    اصدة    ادا  دل أ مدة ما قدة اليد ج  اتاحاد اي ج ن د   اما ع  ادفقاو اتثر ااج ات املش املحا م      -5

 . اا  أ ج  اد   ا، ما مقاجنة بأوثل التش  ان    أ ج  ا

    ال من الد   املر أيد  من اي مة  ، مة الدي ل الريادية اي ج  ية  ل  ي ، م اتق داد الأمنس ش ب -3
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III- :أسباب اختيار املوضوع 

 فمنرددا محا لددة معمفددة ادد، يل أ مددة ما قددة اليدد ج    دد  ادددفا اتثددر ااج اي املددش لددد   اتاحدداد ات ج ندد  بدددأة  امددة   -1

 بدأة  اصة. 

  باتشددافة   دد  ردا ددة ا ال  يددل مددن اتؤ اددا  مددن قحددل اتق دددادييلبددم   ؤدد ال الظدداؤم    دد  الرددارة العامليددة  ار اللتدد -2

  دياامي ية امل ش ع.

   ل أل امل ش ع يع ال  ته مت  من اتق داد الد  ا  ؤ  يد ل اا صاي  اتدداا.  -3

ا مدددة الددددي ل الرددديادية  ت  دددد   نظدددما تن قدددا  وادددا اددد  ا  يددداج فمنردددا ياتدددا مدددن أوادددل اتق ددددادياو ادددا ما قدددة اليددد ج   -4

  ل تا. ات ج  ية

V- :أهمية املوضوع 

 ير اد ؤ ا الحح  أؤاي ه من  ال  ما ي ا 

 ايثدحاب   د  لن قد ا م ن  دة  دجاثدتتا ال لداجب نلاردا أوثدل  اتنددماج ال كامدل ملدا  ادا اي ج  يدة ال لم دة مع ادل -9

 .ا ن ت ال غنب يا هتا  ويا مريلتتا  مقن  التش  الع ايا الالاح صاع  ؤ ا التش  الع امل

اتاحداد   دتدؤا التدش أ  دم اي مداو مدن بالي ندال 7001اتايدة   نددلع  التدش ا مدة الددي ل الرديادية ات ج  يدة مع ادل -7

 اادل  أؤايدة دجاثدتتا لن قد ا   د  أؤد  أثدحاب اي مدة  مل ا تتتدا  اقةدلاح   التش مالحث   انرةمو بديل د   اتاحداد       ات ج ن 

   رن   لخم ج مهتا. 

اايددددددة اتق ددددددادية مماح دددددة باتثدددددر ااج   ب أل ؤددددد ا اي يدددددل يدددددت م بدأددددددة محا دددددم    ددددد  أينحيدددددة امل غيدددددلاو  ددددد ل أل ال  -6

اتق ددادية اي دمت  امن داج  الددادجاو  الد اجداو  اي د ج  اتثدتتالت  الادااا الددا  ا الخدا   الرةدغيل.. لم   اادل  أؤاي ده 

 ثر ااجي املااثب لج ب اتثر ااج اي املش املحا م. من  ال  محا لة ال عما      ااصم تتيئة املااخ ات 

VI- :أهداف املوضوع 

 يا ن ردم أؤ  أؤداا ؤ ال الدجاثة فياا ي ا 

 أ اجؤا     ال لم ة ال كامنية لالاحاد اي ج ن .  معمفةمرنيط الض ه     أ مة ما قة الي ج    -9

 الخاج ية     اماحاد اي ج ن  .أؤ    انب الخنل اا ال رد  اي ج ية    مدت ا، يل الع امل معمفة  -7

 بما  د ج الرياثاو امقددادية   د     حاجؤدا ملا  دة أد او اا دل مت دما رقيقيدا  دن  ق ددادياو الدد    د جؤدا  -6

اا احقيا معا ل مةةلت  اكامل  ق دادي يك ل له الدد ج الأعدا  ادا م ا تدة الددما او العامليدة التدش يا دل امقدداد  ا دؤدا 

 الأقمي.

 معمفة ادا ياو أ مة ما قة الي ج      ادفا اتثر ااج اي املش املحا م لد   اتاحاد ات ج ن .محا لة  -4

   مدا ي عندا بدال ححت بتدا  أ مدة الددي ل الرديادية اي ج  يدةدتدا الحح          ا شيح   مح   بداه الدمأي فيادا يتد   -5

  الأمص اتثر ااج ة امل ارة اا  نتا.
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VII- املستخدمة في البحث املنهج املتبع واألدوات  

الد ي يقد     د  ارحدع الظداؤم   ال قدا ع  ادل ال داج   مدن  اا الحداية املداج   ال داج  ا ااث تدمالدجاثة م ش  اا ب م قة  يد  

بعددد اا ثدد تدماا دد ج اتثددر ااج اي املددش املحا ددم   دد  نةدد،   ا دد ج اتاحدداد اي ج ندد       دال  دجاثددة  دد  ج اي مدداو املاليددة العامليددة

ضدددايهتا  ا  ددد  احنينتدددا املرددد تدمةاملددداج  ال صدددأ  ال حني دددا  الددد ي يمودددت   ددد   صدددا دقيدددا لنظماؤدددم اتق ددددادية ا خ نأدددة  بلددد  

ااجاو ات ابيدة املحا دم  ادا بلد  ال حنيدل    قدد اثد تدمااال لردمد اؤد  ال عداج ا امل عنقدة باتثدر املر تدمة  ا خ نأة  لندتتو 

حدداادده    ود ا ا  تااده بديل اتقددالي  ا خ نأدة.    اد  اثد تدامه ودد ل   ادا احنيدل اثدحاب ات م دديل املأردم  لده  اؤد  م الاظم داو 

ثدددر ااج اي املدددش اددد، يل أ مدددة ما قدددة اليددد ج    ددد  اددددفا ات   مددداج  دجاثدددة رالدددة لدجاثدددةثددد تدماا ا ادددا ات يدددل اتمم  يدددة  ات ج  يدددة 

 .خد صبالفمنرا  املحا م     اتاحاد اي ج ن  بدأة  امة  

  د   دد  مما دع مدن و دب  ملدالو  مد وماو  اقداج م  قد انيل     فقدد ا  اددنامتا اا ؤ ا الحح  اث تداا   أما ايد او التش 

بةدددح ة امنةلنيددد  مدددن أ دددل اليدددد     ددد   اثددد عاامن قيددداو   ايدددة  د ليدددة   انددد  ؤددد ال املما دددع بدددالنغ يل العم يدددة  اي ابيدددة  وادددا 

 نياددا  يلادؤددا اددا امل  حدداو  بامشددافة   دد  اتادددا  بايثدداا   الجددامعييل ا خ ددديل اددا ا جددا  مددن  الدجاثدداو اليدي ددة التددش ي عدد ج

 أ ل اتثرةاج    نب ال   يه.

VIII- موقع البحث من الدراسات السابقة 

 انعكاسكككككككات االزمكككككككات االقتصكككككككادية علكككككككى التالكككككككت ت احددددددد   اددددددد ال  سكككككككالينة  مككككككك و  الدجاثدددددددة التدددددددش ااا لتتدددددددا  .9

من  امعة محاد   -دو  جاال ييل محة ج أ م رة  -أزمة اليورو– الة االتحاد االوروبي ة دراسة االقتصادية االقليمي

ممارددل   ماؤيددة ال  دد الو اتق دددادية اليدي ددة مي ظدد التددش ااا لدد  شددان ا اجؤددا الا  7093/7092 يضددم بردد م   ثدداة 

أثددددحاب أ مددددة  ما قدددة اليدددد ج   أؤدددد  أليدددداو نةددد،   ا دددد ج اتاحدددداد الاقددددي ات ج ندددد  أمددددا ادددا  ت تددددا ال  حيقدددد   فقددددد ااا لددد   

سددددجا  اددددا ال اافرددددية  اتن ا يددددة  العاالددددة بدددديل معددددان  مددددن شددددعا اتن د   ما قددددة اليدددد ج  معالجتتدددا  قددددد ا صددددن    دددد  أل 

أ ضاه املا قة  ؤ ا جا دع   د  ا د الا مرد   او الااد  اتق ددادي بديل د   املا قدة  التدش اضد  د   ق  دة م دل فمنردا  

 اليا   أملانيا .....ألم   د   شعيأة م ل  الي نال  قالص   ا جم  بنغاج ا.... لم.بلجيكا   اي 

تككداعيات األزمككة العامليككة علككى اقتصككاديات الككدول احدد   ادد ال  بوصككعيع صككاحي ر يمككةالدجاثددة التددش ااا لتتددا  .7

  -ييددل محةدد ج  جاال أ م رددة دو دد—دراسككة  الككة احذ ااككر واملالسككي -7002الناميككة ع ككب مع ككب االقليميككة احذديككد  منكك  

امقنيايدة اتق ددادية  الأمق بيل ااا ل  اا   اجؤا الاظمي  التش   7093/7092 ثاةبر م   يضم   من  امعة محاد 

مدا ادا  ت تدا ال  حيقد  فقدد أ أؤ  معابم اد  ل ات ماو ادا  دل ال  د الو اتقنيايدة الجديدد      اليدي ة  الد لية القدياة 

الااميددة ات ددماا اددا ال  دد الو اتقنيايددة اليدي ددة  مددن أ مددة الدددي ل الردديادية ات ج  يددة   قددد  قامدد  ب حنيددل  اقددع الددد   

ا صددن    دد  أل أؤدد  معددابم انرةدداج ات مدداو املاليددة نلددد اتثددر ااج ات املددش املحا ددم  الدد ي يددد   انرةدداجؤا د ليددا  د ل أل 

ادددل ال لددداج  الخاج يدددة  معادددل ثددد ق الاقدددد د ل أل نحسددد ا معادددل نحسددد ا بددداقا قاددد او انرةددداجؤا مدددن معادددل اتثددد اق املاليدددة  مع

 ال ح  الو  املرا داو الد لية.

التالكككت ت االقتصكككادية مقكككو  ممانعكككة وممع كككب لتكككدو   االزمكككات  احدد   اددد ال   عقبكككة عبكككد الككك و  الدجاثددة التدددش ااا لتدددا  .6

مدددن  امعددددة   - دددتاد  دو ددد جاال ييددددل محةددد ج أ م رددددة لايدددل  -7007-0890دراسكككة قياسكككية لتالتكككك  النافتكككا  للف كككب  –الرأسكككمالية 

   ا مق و ل      أؤ  ات م راو التش ا عنا ب د  ل  التش ااا   ف تا قا او   ملة  ات ماو   7094قاصدي مم اح   جقنة  ثاة 
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او يما ددت   دد  أل انرةدداج اي مددات مدداو أ  ماانعتتددا اجاكددا ا   دد  الددد ج  الدد ي مرددت  فيدده ال  دد الو اتق دددادية    قددد ا صددل   دد  

قادد او  ددد ت اق دددادية د ليددة  اددد   ا ثددعتا  امليددا مددن  ددال  قاددا  ال دددفا العددال ش لددمأ  املددا  مددن    دد  مماوددت نةدد  تا     دد  

اأة تا  ال معيل صأقاو ال لاج  الد لية  ادديما  اث يلاد مع  م او الد   امل ، مة    من أؤ  مدا يع قدد انده ثداؤ   بةدكل 

 . -اتر حا  الد تجي –ماو  امليا   ما ير ا ب أثا  اا اد  ل ات  

4. Elian Chouaib , Alexandre Jeanneret,la crise de la dette en euroupe , Revue d’analyse 

économique, vol. 91, no 4 ,décembre 2015 . 

ن أؤدد  اثددحاب ؤدددال ات مددة  قددد ااا لدد  ؤدد ال الدجاثددة أؤدد  أثددحاب أ مددة الدددي ل الردديادية ات ج  يددة  قددد ا صددن    دد  أل مدد

الي نددددال   الالمغددددا   اثددددحانيا  - PIIGSلددددد    التددددش مردددد  د   اتاحدددداد الاقدددددي ات ج ندددد  ام ددددع   دددد  فقدددددال القدددددج   ال اافرددددية 

 .PIIGS أملانيا  فمنرا ....الم  د   – امراع الأل   بيل د   املموت بعد احنش الي ج   -اي اليا  ايملادا

العوملككة االقتصككادية واالزمككات املاليككة :الوقايككة والعكك    دراسككة احدد   ادد ال  ناديككة العقككو  الدجاثددة التددش ااا لتتددا  .5

  مدددن  امعدددة اليددداج -أ م ردددة لايدددل  دددتاد  دو ددد جاال ييدددل محةددد ج  - ألزمكككة الكككرهن العقكككار  فكككي الواليكككات املتحكككد  االمر اليكككة 

أة  امدة  ا مدة الدمؤن العقداجي بددأة  اصدة   قدد    قد ااا ل  ف تا أؤ  اثحاب ات ماو املاليدة بدد7096باااة  ثاة لخضم 

 أؤدد   ددمق  العدددالج     دد  اتق دددداد العددال ش  ا مدددة الددمؤن العقدداجي  ادددا ياوااا لدد  أيضددا قادد او انرةدداج ات مددداو املاليددة  اؤدد  

ماو التش أصدحح  ة  جاه راتو  د  اتث قماج  اأاق   اؤم  اي  اايثحاب الكام  ال قاية مهتا    قد ا صن  الدجاثة     أل 

يع اددل امفددماي اددا مدداح اتي اددال املدددماا    اصددة اددا فةددلاو الددم اج  د   فاايددأ ايثدد اق املاليددة العامليددة  ددا  ال حم ددم املددا ا املأم دد

ااألددم محد ددة أ مدداو ماليددة  واددا يددتدي شددعا الضددااناو املقدمددة مقابددل  انيدداو  ثددبحا محا ددما اددا  نددا فقا دداو مددا انحدد  أل

اثد أحا   داؤم   ؤد ا مدن  تدة   مدن  تدة أ دمت   ح   د  اتايدد مجد  الددي ل املعد مدة  معدمض الحاد ت لناتدا ماتي اال املاا

 ام دددماا   ددد  املتثرددداو املاليدددة  ييددداب الةدددأافية  امفدددداح   ددد  املعن ماو  قدددد ثدددا د ادددا بلددد   املضددداج ة  شدددعا المقابدددة

اي مدداو ادددا    ا مددا ت ات نددا  ديددد  ودددااديا ال ح ي ال حيددل الدد ي  مف دده التادثددة املاليددة  مددع  تددد ج متثردداو ال  دد ج 

  ؤمؤدددا  أثدددحاب ردددد يتا  ادددا رددديل ات ندددا فيادددا ي عندددا بالق ددداع الددد ي نةددد،و فيددده  وددد ل  مجددد   فداردددة الخردددايم املةلاحدددة 

املعندش   ظدا اقداي الضدعا ادا الن نيه.  جي  اآل اج املددمم  لز مداو املاليدة   ت أل ال اقدع أ بد  أل  دل أ مدة اد،م  ل  ةدا   د  

  د  أل  ثدبب  ا صدن  الدجاثدة أيضدا    ج ف م اق ددادي  ديددنق ة بداية لظت ا   واا اا لا مةكل ب ل  دفعة  ديد  لن

 ظدددا  اال بت دددمه ادددا بداي ددد يعدددما أ وادددا الخ دددم  ادددد  ل مةدددكل   ددد   امليدددة ماليدددة أ مدددة   ددد   اح لتدددا الدددمؤن العقددداجي  أ مدددة اأددداق 

  اواددق  ؤددأن املرددر ام   ثددن ت الدددما ثددعم ا اددق بندد ا   دد  الد ليددة  ال لاج ددة  املعددامالو املددا  أثدد اق  ادداقن مدد  ددل  اا ددل

 قددا  نمي اددا اؤالجدد   الددد ج   اتادددا  ام ددال   ل  يدداال    ددال واددا.  امليددة ماليددة أ مددة   دد   اح لتددا العقدداجي ؤن الددم  أ مددة  قددا نا

العقاجي اب داه بضم الري لة ة المؤن ام ماهاو ملعالجة أ من ان جج  العديد م   قدا بيل املتثراو  الد   ؤرةاج ناي مة  ا

 قد     بحا ة لنري لةن ت التش  اااديا الريادية لنحا ت املموت ة  اتأي  معدتو الأايد    مرا د  الدا ما الحن م

ؤددا الددد  ا  با  حاج  قددداد ق الاا صددتددأ مدداو  ددد  فعاليددة الرياثدداو التددش يددد  ا  ل ن ا مددثددحقتالعقدداجي  مددا ؤن أودددو أ مددة الددم 

 .اتتباي ماو   داج  حتحا     ال تتملتثرة   د  قدج ؤ ال   ةا ةؤ  مقمض املالب اي يل  واا أودو أيضا مدت

تحليكككك  ألكككككر السياسكككككات االقتصككككادية علكككككى تنميكككككة االسكككككتثمارات احدددد   اددددد ال  بكككككن سكككككمينة داللالدجاثددددة التدددددش ااا لتتددددا  .3

 مدن  امعددة  محاددد -ييدل محةدد ج -مد وم  دو دد جاال  ،-دراسكة  الككة احذ ااككر–دية األجنعيكة املباشككر  فككي صك  االصكك  ات االقتصككا
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ا مقددددددد    ددددددد  اتالاؤددددددداو العامليدددددددة لالثدددددددر ااجاو اي ابيدددددددة املحا دددددددم  ادددددددا  دددددددل    قدددددددد 7097/7096 يضدددددددم  بر م  الجتايم ثددددددداة  

اتثدددر ااج اي املدددش املحا دددم    قدددد  أ دددم ؤددد ال ال  ددد جاو   ددد  ماددداخ ال  ددد جاو اليدي دددة ادددا بيئدددة العالقددداو الد ليدددة    ااا لددد  أيضدددا 

 اتق ددددددددداد العدددددددددال ش  ددددددددال   اليقحدددددددددة اي يددددددددل   دددددددددتد نادددددددد ا وحيدددددددددلا  ثددددددددم عا فيادددددددددا ي عنددددددددا ب ددددددددددفقاو اتثدددددددددر ااجاوا صددددددددن    ددددددددد  أل 

اليدة امل اي مدةاي ابية املحا دم    اتايددو ايؤايدة الحردبية لالثدر ااج اي املدش املحا دم  ،ردد ال ددفقاو الد ليدة لدمأ  املدا    ت أل 

أدو   د  انتأداض  ج د د اق ددادي  دال ش   مدا احعتدا مدن2008العاملية التش  تدؤا اتق داد العال ش ما  الادا ال ان  من ثاة 

قياة ال دفقاو الدا نة  الخاج ة ماه   قد أدو بداية معااا اتق دداد العدال ش مدن ر داج ؤد ال اي يدل     د  اجاأداع قيادة اتثدر ااج 

  الجحرددياو اددا  ا بأضددل اتايددد أج دداح الةددم او م عددددؤدد  2010لدد اجد  الدددادج   دد  املردد  ت العددال ش مادد  ثدداة  اي املددش املحا ددم ا

اتندددماج  ال اندد   اددل اليددد د التددش  ندد  اا ددل   مددا أثددأم  هتددا مددن اجاأدداع اددا أثددعاج ايثدد ت       دداد   انيدداو   ايددع أنحدداه العالددد

  مردد ح ب الددد   امل قدمددة   دد  الاددديب اي  دد  مددن اتثددر ااجاو اي ابيددة   ا ددم ردددة وحيددل  مددن ادددفقاو اتثددر ااج اي املددش املح

 قيددددة  املددددددج نامل قدمددددة امل    اماحدددداد اي ج ندددد  قاياددددة الددددد     اي ج  يددددة   اصددددة د      ا ددددددج الددددد   املحا ددددم  الدددددادج   الدددد اجد  

ا اا ا اتثر ااج  نا متنديت الاامية فقد بق  نند   بالحرحة لايمم  ية  أما  ا ال تياو امل حد ت ناملحا م  الالثر ااجاو اي ابية 

قايادددة  لرثددديا   اصدددة الددددي ق   اددد ب  دددم  ق  دددم     ا دددددج د   ا ددد جال الحردددملش ادددا الردددا او اي يدددل  مدددن  العدددال ش شدددعيأا بالميدددد  

 ع اددل        امل رددي ل  جأثدديا الالا  دد ددأمم كددا الالايحيددة     د  ن تددا لالثددر ااجاو اي ابيددة املحا ددم  ا قيددة  املددددج نالااميددة امل    الددد  

ق ددداع الخددددماو مدددن أوادددل الق ا ددداو الجاببدددة لالثدددر ااجاو اي ابيدددة املحا دددم    ددد  املرددد  ت العدددال ش  لددد  أل أؤاي ددده الحردددبية قدددد 

 .اي يل  لدالح ق اع ال دحيع اما ع  بعد اي مة

7. MM. JEAN BIZET ET FRANCK MENONVILLE, LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS DANS 

L’UNION EUROPÉENNES : QUELS CONTRÔLES ? , SÉNAT ,N°115 , NOVEMBRE 2017 . 

وارددد ق ب لالثدددر ااج اي املددش املحا دددم    ثياثددد ه اتنأ اريدددة  مكاندددة اتاحددداد اي ج نددد  اددا العدددال   قددد ااا لددد  ؤددد ال الدجاثددة 

  اتثدر ااج أنظادة أوثدل مدن  اردد اي ج ن  اتاحاد لدت دي      أنه  الدجاثة  الدا اة لناا   ال   يا ري  ا صن 
 
 ادا انأ اردا

 ؤددددد ال   ريددددد  مع ادددددل اي ج نددددد  اتاحددددداد معاؤدددددداو ادددددا  نيددددده مادددددد ص املحا دددددم اي املدددددش اتثدددددر ااج   ددددد  اتنأ ددددداح أل ريددددد . العدددددال 

  ال  تدة المييسد ش املدددج ي ج ند ا اتاحداد ريد  يع ادل    نقتا لأمص ال   يا. اق دادؤا ا   م اا راثاا  امال اتثر ااجاو

 .ايمم  ية امل حد  ال تياو انيه العال  اا املحا م اي املش لالثر ااج المييرية

لالاحدداد  7002اي مددة املاليددة العامليددة  انرةدداج  ان قددا  قادد او  احنيددل   قددد  دداه بح اددا ليدد ا  ؤدد ال الدجاثدداو مددن  ددال  دجاثددة

بددأة  اتاحداد اي ج ند      اؤد  اددا ياتتا    د  املاداخ اتثدر ااجي ادا ي ل الرديادية اي ج  يدة ثدحاب أ مدة الددي ات ج ن     احنيدل  

 ج ندد  بددالعا   اددا  امددة  فمنرددا بدددأة  اصددة  ا مقاا أيضددا   دد   اقددع ادددفقاو اتثددر ااج ات املددش املحا ددم   دد  فمنرددا  اتاحدداد ات 

لتدش  مفتدا مرداج ال ردد  ات ج  يدة  التددش مع ادل اوادل اكدل ادا العدال  بتددم ج  دل ؤد ال ات مدة   قدد ااا لد  دجاثدراا ايضددا اتن كاثدة ا

      أ   ث اه       ب اتثر ااجاو ات ابيةتا ش يا ن ال يتنأتا  م  ا  ال دا ياو التاو ماه أت   ا بم  انياتق داديأوال 

  .ات ج ن   فمنرا بالخد صاا اتاحاد  املت ماو اتق دادية ات مت     باقا ال لاج  الخاج ية  أ  
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IX- :صعوبات البحث 

 ا ا ددل صددع  او الدجاثددة التددش ادد  م ا تتتددا بةددكل جييسدد ش اددا قنددة املما ددع ات اديايددة امل تددددة  د صددا بالنغددة العم يددة

  بل  من اصة امل عنقة بان قا  ات ماو   قان ل اتثر ااج   فضال  ن اااق  املع ياو اتردايية   شح بع  املعن ماو 

 مدادجؤا المثاية  الد لية لالاحاد ات ج ن   فمنرا بالخد ص.

X- هيك  الدراسة : 

 رتددا ندد ا ن مددن امملددا  بل انددب ؤدد ا الححدد   احنيددل ام ددكالية امل م رددة  محا لددة ا  حدداج الأمشددياو املدد   ج  ثدددابقا  

 ا  ادنا اقري  الحح  ررب الخ ة ال الية 

  ثدددداراا   ادددا ؤدددد ا الأدددددل    قاددد او اددددد  نتا لالاحددداد اي ج ندددد   7002ة العامليددددة الأدددددل اي   اي مدددة املاليدددد الفصككك  األول:

أؤددد  أثدددحاب اي مدددة املاليدددة   ددد     ثدددي   ال  دددمق أيضدددا    قاددد او انرةددداجؤا  أؤددد  الاظم ددداو املأردددم  لتدددا دددد ت اي مددداو املاليدددة 

 انعكاثاو  ؤ ال اي مة     اتق دادياو امل قدمة.     أ  اا ات يل ثح حدثج ن   العاملية  معابم اد  نتا     اتاحاد ات  

ماؤيددة اتاحدداداو    ثددح  مق اددا ؤدد ا الأدددل   دد  الدددي ل الردديادية ات ج  يددةاتاحدداد اي ج ندد  اددا  ددل أ مددة :الفصكك  الثككاني

دي ل الريادية ثح  مق أ     أؤ  أثحاب أ مة ال نعدؤا ممارل نة،   ا  ج اتاحاد اي ج ن    الاقدية    نعدؤا ثح  مق    

  أؤ  الد   التش مرتتا ات مة  اا ات يل ثاراا   أؤ  الين   املقةلرة للخم ج من أ مة الدي ل الريادية ات ج  ية اي ج  ية

  قدد     اددفا اتثدر ااج ات املدش املحا دم   د  اتاحداد ات ج ن أ مة الدي ل الريادية اي ج  ية ادا ياو   الفص  الثالث

باتشدافة  مأتد   املاداخ اتثدر ااجي   أؤد   الاظم داو املأردم  لدهاتثر ااج اي املش املحا م  أت   ؤ ا الأدل     ما مقاا اا 

الثددر ااج اي املددش لاتالاؤدداو العامليددة ا مقاددا   دد   دد   اقددع املادداخ اتثددر ااجي اددا اتاحدداد ات ج ندد     لاددا اا     نعدددؤا امك ناادده 

مدددددة الددددددي ل الرددددديادية ات ج  يدددددة   ددددد  اددددددفا      ا يدددددلا ااا لادددددا انعكاثددددداو الرددددديادية اي ج  يدددددةأ مدددددة الددددددي ل ا ادددددا  دددددل املحا دددددم

 .اتثر ااج ات املش املحا م     اتاحاد ات ج ن   

 قااددا  اددا ؤدد ا   دد  ادددفا اتثددر ااج اي املددش املحا ددم   دد  فمنرددا  الدددي ل الردديادية اي  ج يددةادددا ياو أ مددة الفصكك  الرا:ككع:

 اقع ادفقاو اتثر ااج اي املش ال اجد     فمنرا  احد اا  ناا  ل اي مة   أ يل  الأمنس ش يل املااخ اتثر ااجي ب حن الأدل ا

 الجغمااا  الق اعا اا  ل أ مة ما قة الي ج . تا ا   ع

 . قد  ااااا الحح  بتاااة ا ضان ن ايا ا  حاج الأمشياو  ن ايا الحح   املقةلراو  ال  صياو   أفاق الحح 
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 لالتحاد األوروبي تدويلها قنواتو   7002 املالية العامليةزمة األ الفصل األول:

 

 تمهيد

 

 الكسهد  أامه  منه  حهة  وأكثرههد الحهةث  تدريخه  فه  أشهة وأوه أ امامهدمل ايدل ه  و أصهع  مه  واحهة  العهدلي  االقتصهد  واجه 

 وتناكمه  والع امه  اموهبد  مه  العةثهة تضهدرنمل وقهة ،-9191أامه  الكسهد  العمه ن وهن  -ايدضهي  القهن   مه  الثالثينهدمل فه  الكبيهر

 رحسه  والبنه   ايدل ه  اموه ا  على دتهتةاع د تقتصن ولن والعدلي ، اممنيكي االقتصد  يشهةهد أام  أو ء لتصنع ون امل لعة 

 وقهة ، العدي ه  صهد ثدملاالقت معمهن علهى الخطه ر  بدلغه  انعكدوهدمل لههد وكدنه  االقتصهد ، مه  الحق قهي الجدنه  إلى حتى امتةمل ب 

وعلى  و، دتهتةاع د م  والحة ي اجهتهد الالام  واإلجناءامل التةابير اتخدذ إلى وخدص  االتحد  اموروبي بدمام  ايتأثن  الةول  تسدرع 

قررح  ي اجهتهد والحل ل اي  قن امل تةويلهد  و أهن  9002االام  ايدل   العدي    أوبد   ه ا امودس ونحدول ف  ه ا الفص   راو 

 مبدح : ثالث  تقس ن الفص  إلىل لك ويتن 

 

 : عةوى امامدمل ايدل   وقن امل انتشدرهدول ام  بح اي

 وأهن قن امل انتشدرهد إلى االتحد  اموروربي   راو  تحل ل   لألام  ايدل   العدي   :ثدنيالايبح  

 امل ايتقةم ى االقتصد علانعكدودتهد امام  ايدل   العدي   و  الثدل ايبح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وقنوات تدويلها لالتحاد األوروبي 7002األزمة املالية العاملية...................................................الفصل األول 

3 

 

 األزمات املالية وقنوات انتشارها عدوى :ول األ  املبحث

 وتهةثهةامل أخطهدرا ويتضهم  للمنم مه  ايدل ه  ايعتهد  السهل   ثضهن  نسهي د ومفهدئ  خطيهر خله  وقه   تعبهر امامه  ايدل ه  عه 

 امطناف جم ع م  وردعل  ونيع  تةخالمل الخل  ه ا ويتطل  أصحد  ايصدلح، وجم ع وامرنا  واينممدمل للةول  وكبير  مبدشن 

 ايه ار  فه  الكله  وخسهدجن واالقتصهد  الجزئهي االقتصهد  مسهت ى  علهى واضهح  وهلب   نتهدج  إلهى ايدل ه  وتهد   امامه  العالقه ، ذامل

 يدوسهدمل حهد   انه هدرامل يعقبههد قهة د ث االقتصه الت اانهدمل حهد   فه  اضهطنابدمل إلهى وتهد   اليشهني ، وايه ار  ايد ثه  وايه ار  ايدل ه 

الةث  ، ، أامدمل **وأام  اجتمد *تنقسن امامدمل ايدل   إلى أامدمل مصنر   والت  تتخ  شكلي  أام  و  ل  ى.و  أخن ومدوسدمل مدل  

جمله   ، هنهد  ايدل ه  إحةاث ه ه امامهدمل إلى أ مل الت  اموبد  وم  أهن. ****الصنف وأوعدر العمل  ، أامدمل***أامدمل أو ا  ايدل

 هد إلىتقس م ثمك والت   )الجزئي أو الكل  االقتصد  مست ى  دضطنابدمل علىب ايتعلق مل مع بعضهد البعض ، و تتضدرن  الع ام  م 

التجهدر ، التقلبهدمل فه  أوهعدر الفدجهة   التبهد ل شهنو  فه  دلتقلبهدملك خدرج ه  وأخهنى  التضهخن معةالمل ف  دلتقلبدملك  اخل   مصد ر

 عهة :ثله  ر مهد ايهدل  االضهطنا  وتتلخص أههن ممهدهن(، اضهطنابدمل القطهد  ايهدل )التقلبهدمل فه  أوهعدر الصهنف الحق ق ه و  ، العدي 

 والنقهدبي املحدوهي  النمهد  االجتمهد  وضهع  تخصه ص فه  الحك مه  وقدئي،تهةخ  غيهر مهدل  تحهنر  ، البنه   وخصه   أصه ل  تهالم 

 الصنف. وعن و دودملالح ارز  و  نمد  تش ه ،(عل مدملوالتنم ي  وانعةا  الشفدر   واإلرصدح ع  اي

 امامهدمل ايدل ه  الته  حهةث  فه  االقتصهد  العهدلي  لفته  قهةوتسهدهن قنه امل تهةوي  االامهدمل فه  عهةوى وانتشهدر االامهدمل ايدل ه ، ر

 إلهى ثمتهة أصهب  به  القطنيه ، حهةو هد علهى مقص را يعة لن مد بلة ف  أو مصنف  مدل  نمد  أ  ت اج  مشكل  أ  تأثير أ  إلى امنمدر

الخدرج ه ، وقهة ثخله  أثهدر وخسهدجن اقتصهد ث  جسه م  قهة تفه   الخسهدجن الته  قهة تهنجن  العهدلن أوه ا  ويصه  إلهى ذلهك مه  أبعهة

عنهههد فهه  البلههة الهه   انههةلع  ر هه  امامهه ، بسههي  مههد اصههللح عل هه  قنهه امل تههةوي  امامههدمل، وخيههر  ل هه  علههى ذلههك امامهه  ايدل هه  العدي هه  

والت  ألق  بضاللهد على االقتصد  العدلي  مخلف  العةثة مه  اثثهدر الته  ههزمل اينم مه  النأوهمدل   واعزعه  ك دنههد ومسه   9000

معمهههن القطدعهههدمل االقتصهههد ث  العدي ههه . ووههه ف ثهههتن مههه  خهههالل هههه ا ايبحههه  التطهههن  إلهههى مفهههه   عهههةوى االامهههدمل ايدل ههه ، النمنيهههدمل 

 .درهدايفسن  للعةوى،وأهن قن امل انتش

 

                                       

بنسههب  تحههةث أامهه  السهه  ل  عنههةمد ثفههدئ  بنههك مههد بزيههد   كبيههر  فهه  طلهه  لههح  ال  ائههع. وومههد أ  البنههك ثقهه   بهه قنا  أو تشههغ   ال  ائههع لةثهه  ويحههتف   *

ههه  طلبههدمل الاههح  ال هه مي، رلهه  يسههتط ع االوههتجدب  لطلبههدمل ايهه  عي  إذا مههد تخطهه  تلههك النسههب ، وودلتههدل  تحههةث امامهه . وإذا امتههةمل ههه ه بسهه ط  ي اج

 المدهن  إلى بن   أخنى تصب  تلك الحدل  أام  مصنر  ؛

 د على ال ردء بطلبدمل الاح  رتحةث أام  ف  اإلقنا .وتحةث يد تت ارن ال  ائع لةى البن   وتنرض تلك البن   من  القنو  خ رد م  عة  قةرته **

 امصه ل  وهعن ثنتفهع عنهةمد  "الفقدعه  "تتكه    ح ه  "BUBBLE"الفقدعه   بمهدهن  اقتصد ًثد مد يعنف نت ج  ايدل أو ا  ف  امامدمل م  العةثة تحةث ***

 الهنو  هه  – ايثهدل وهي   علهى كدموههن – شهناء امصه  مه  الههةف    ثكه عنهةمد ثحهةث مهد وهه  مبهرر، غيهر ارتفهد  نحه  علهى العد له ، ق متههد ثتجهدوا  بشهك 

هنهد   ثكه    عنهةمد وقه ، مسهأل  امصه ل  أوهعدر انه هدر ثصهب  الحدله  هه ه الهةخ ، فه  ت ل هة علهى هه ا امصه  قهةر  بسهي  ولهي  وهعنه ارتفهد  عه  النهدت 

 امخهنى  اموههن أوهعدر نحه  امثهن هه ا ويمتهة رتنههدر اموهعدر المهه ر  فه  اله عن ملحهدال  تبهةأ ثهن ومه  الهبه  ، فه  وهعنه ر بهةأ امصه  ذلهك لب هع ق ًيد اتجدًهد

 امخنى. القطدعدمل أو القطد  نف  ف  و اء

 هه ه تسهيى له لك للق مه ، مخهز   أو للتبهد ل ك وه   مهمتههد أ اء علهى العمله  قهةر  ثدثن علهى بشك  بدلغ  بسنع  الصنف أوعدر تتغير عنةمد تحةث ****

 وودلتهدل  ايضهدرو ، عمل هدمل نت جه  العمله  وهعن بخفهض قهنار النقةثه  اتخهدذ السهلطدمل لهةى امامهدمل تلهك ايهةر عدمل وتحهةث بأامه  ميهنا  دأثًضه امامه 

 .1997 عد  آو د شن   ايدل   ف  امام  انةال  ف  ايبدشن السي  وكد  تدثالنة ف  حةث بمد شي   وه  العمل ، تلك وعن تد ى النه در قة أام  تحةث
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 وأهم النظريات املفسرة لها : مفهوم العدوى املاليةاملطلب األول 

شهههة االقتصههد  العههدلي  اضههطنابدمل ومشههدك  وأامههدمل عةثههة  علههى مسههت ى اموهه ا  ايدل هه ، أ مل إلههى  ههه ر حدلهه  مهه  الخهه ف      

دال بههي  كبههدر االقتصهد ثي  وعلمههدء ايههدل حهه ل والهلهع ورقههةا  الثقهه  فه  ايدوسههدمل ايدل هه ، ههه ه امامهدمل أثههدرمل جههةال كبيههرا ونقدشهد رعهه

أوهههبد  حهههةوصهد وخصدجصههههد والطهههن  الفعدلههه  لتجنههه  حهههةوصهد، خدصههه   وانههه  مههه  أههههن السهههمدمل ايميهههن  لههههد هههه  قدبل تههههد لالنتقهههدل مههه  

بعضهههد الههبعض الةولهه  أو الههةول التهه  تحههةث ردهههد إلههى  ول أخههنى، ووههدمخص فهه   هه  بيسهه  الع يهه  وانفتههدح اموهه ا  والب رصههدمل علههى 

بشههك  كبيههر.م  ههه ا اينطلهه  حدولنههد ت ضهه   مفههه   العههةوى ايدل هه  وتفسههير ههه ه المههدهن  مهه  ح هه  التعههن  مهههن النمنيههدمل التهه  

 حدول   راوتهد وتحل لهد.

 الفرع األوول: مفهوم العدوى املالية

 أ  یمكه  أنه  إالمل انتقدلههد عبهر الهةول ، لي  هند  تعني  م حة لمدهن  العةوى ايدل  ، كمد أن  لي  هند  اتفد  ح ل قنه ا

 :یل  ریمد العةوى  تعدری  أبزر  إلى نشير

ره   مصهطلح العهةوى يع ه : أامه  أو  Edouard Vidonو ا وار  ر هةو   Pierre Cailleteauورقد للمفهه   اله   قةمه  ب هدر كل ته  

و ا  أخنى، كمد ثمك  أ  ثد   إلى ولسل  أو هجم  مضدرودمل ف  و  ، وه  مدثزية بشك  مهن م  احتمدل نش ء ضغ طدمل ف  أ

  1ف  أو ا  مختلف . ولسل  مت ال   م  امامدمل

 2 :یل  كمد معدیير ثالث  ور  الةول  البنك وقة عنرهد

 أ  یمكه  كمهد ررهر  االوهتقنار، أو امامه  ررهر  فه  تحهةث أ  یمكه  الته  و الهةول  بهي  الصهةم  انتقهدل هه  :الواسو  املفهووم 

 .ایجدبی  صةم  أو بی ول بصةم  العةوى  تنر 

 أكثر أو  ولتي  بي  مد بدمودویدمل مقدرن  انحنارد ت لة الت  الصةم  انتشدر ه  :الضیق املفهوم. 

 بهي  مهد تزایهة الهنواب  یعكه  و امامه  ررهر  خهالل االنتشهدر آلیه  أو میكهدنين  فه  التغيهر ذلهك هه  :جودا الضویق املفهووم 

 .المدهن  له ه العلي  التفسير امو ا 

  كمد ثنى عمن مح  الةث  أ  العةوى تع   أ " انه در مدوس  و ف ثتسي  ف  خل  أام  ثقه  مه  شهأنهد إصهدب  مدوسهدمل

أخههنى ال تههنتب  بديدوسهه  امولههى، ممههد ثررتهه  عل هه  تناجههع فهه  وتيههر  النشههد  االقتصههد   ، وتتحهه  العههةوى أثضههد إذا تنتهه  علههى انه ههدر 

عنهد انه در أو ا  ايدل ف   ول  أخهنى قهة التهنتب  بهنواب  اقتصهد ث  مد نش ء أام  ثق  ثنت   أو ا  ايدل  أو أو ا  العمل  ف   ول 

   3 كبير  مع الةول  امولى.

 فه  تقهع الته  التقلبهدمل االنهیهدرامل و مجم عه  هه  العهةوى  بهأ  القه ل  یمكه  ايدلیه  العهةوى  تعهدری  مبهنا  اوتعناضهند خهالل مه 

 أو ايهدل أوه ا  فه  انهیهدر وقه   وهببهد ثقه  أامه  بعهة وقه   العهةوى  تقهع مهد عهد   و أخهنى،  ول  إلهى وجيهن  هنف فه  تنتقه  ثهن مهد  وله 

 مد. لةول  العمل  أو ا 

 

                                       

 .15، ص9099رو ع -،لبند ، شتدء 35-35، بح ث اقتصد ث  عنو  ، العة ا  -عدواها وأليات انتقالها-أزمة الرهن العقاري العق    ند ث ، -1
 ،7002/7002واألزمة املالية  BCEحالة البنك املركزي األوروبي -دور السیاسة النقدية في معالجة االزمات املاليةمحمة اممي  ول ة طدل ،  -2

 .25، ص 9003/9092، جدمع  محمة خ ضن ، بسكن ،الجزاجن ، -غير منش ر -أطنوح   كت راه
أطنوحهههه  ، -دراسوووة ألزموووة الوووورهن العقووواري فوووي الواليووووات املتحووودة األمري يوووة–،العوملوووة االقتصووووادية واألزموووات املاليوووة: الوقايووووة والعوووال  العقههه   ند ثههه  -3

 .23، ص، 9099/9095تن ، الجزاجن، ، جدمع  الحدج لخضن، بد-غير منش ر - كت راه
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 الثاني: النظریات املفسرة للعدوى  الفرع

 1ت ص  رنی  م  البدحثي  إلى وضع أربع نمدذج لتفسير العةوى ايدلی  ونحدول التطن  لهد ریمد یل :

 Linkages Economic لروابط االقتصادیةنموذ  اأوال: 

روابه  تجدریه  و عالقهدمل  تنتق  امامه  ايدلیه  فه   ه  هه ا النمه ذج مه  بلهة نشه   امامه  إلهى البلهةا  امخهنى الته  تجمعههد  ههد

د   مهد ذامل ايسهت ى االقتصهد   ايهنخفض الته  عه  اخه  الهةول  ااوتثمدری  ق ی ، و یك   أثن العةوى ف     هه ا النمه ذج كبيهر 

اءامل ن بینمهههد یكههه   هههه ا امثهههن محهههةو ا فهههه  الهههةول التههه  یمكنههههد إتبهههد  بعهههض اإلجهههه تكههه   أنمهههد  تجدرتههههد معنورههه  و ر  رعلههههد بطههههيء،

القهنو   تعدقةاتهد النقةی  مع الةول الت  وقع  ردهد امام  أو تشةیة النقدب  على مدوسهدتهد ايدلیه  أو علهى ايضد   كتخفیض

   Heightened awarenss زیادة الوعينموذ  ثانيا: البنكی .

ايشدك  الت  وقع  فه   وله   یفرر  ه ا النم ذج بأن  ف     وج   معل مدمل غير كدمل  لةى ايستثمنی  ویت قع هدالء بأ 

 ايسههتثمنی  مهه  راامودوههی ، و قههة یههد   ههه ا التشههدب  إلههى رههن  مل االقتصههد ی امههد قههة تمهههن فهه   ول أخههنى تتشههدب  معهههد فهه  ايدشههن 

قههن ايدلیه ، كمهد یمكه  التغله  اذلهك إلهى  ول أخهنى تتمد هيى أصه لهد مهع وهنةاتهن و أور  الةول ايشك   ردههد و االتجهده فه  مقدبه 

 م  العةوى بخفض تكلف  ايعل مدمل و نشن تقدرین  قیق . على ه ا الن  

 Adjustment portfolio  نموذ  تعدیل املحفظة االستثماریةثالثا:

امصهه ل التهه  بحهه اتهن  دریع فهه   هه  ههه ا النمهه ذج و كدوههتجدب  أو كههن  رعهه  علههى أامهه  وقعهه  فهه   ولهه  مههد بيیههعء ايشههایقهه   مههةر 

ضهم  املحفمه  االوهتثمدری ، و یهز ا  احتمهدل وقه     اخ  ه ا البلهة و  اخه  بلهةا  أخهنى، حیه  تكه   فه  الغدله  هه ه امصه ل 

ت اجههةو  فهه  عههة  كبيههر مهه  الههةول التهه  تجمعهههد بةولهه  امامهه  عالقههدمل االوههتثمدر م رءاامامههدمل فهه   هه  ههه ا النمهه ذج كلمههد كههد  مههة

 ریههههه . یمكههههه  ال قدیههههه  و التقلیههههه  مههههه  حهههههة  هههههه ه العهههههةوى بتن یهههههع املحهههههدر  االوهههههتثمدری  لتجنههههه  الت قهههههعاجغن  مدلیههههه  أو ارتبدطهههههدمل

 ايتشدجن م  امتةا  امام  بي  البلةا  الت  تستثمن ردهد ه ه املحدر .

 Head behaviorقطی     سلوك الموذنرابعا:

یق   ايستثمنو  ور  ه ا النم ذج بخل  عةوى مدلی  بسي  إهمدلهن أو تغدضدهن من ا  معین  م   االوتثمدرامل الخدص  

بهههدمورا  ايدلیههه  اوهههتجدب  يهههد یفعلههه  ايسهههتثمنو  اثخهههنو ، و یهههد   تهههأثير الع امههه  النفسهههی  و نقهههص ايعل مهههدمل و الشهههفدری  إلهههى 

  نفهه  وههل   الههةاجني  فهه  بلههة امامهه ، حیهه  یق مهه   ب عههد   تقیههین اموضههد  االقتصههد ی  فهه  البلههةا  خههدرج امامهه  إتبههد  الههةاجني

حتى إ  لن یك  هند  أ  تغيرامل ف  ه ه البلةا  و ه ا اعتقد ا منهن بأنهن ویق م   بتقلی  مخدطن اوتثمدراتهن. تنتق  امام  

وههتیقد " أ  أ  انههةال  امامهه  فهه  بلههة مههد یههد   إلههى اوههتیقد  الههةاجني  و تنبههدههن إلههى ورهه  ههه ا النمهه ذج عبههر مههد یسههيى   "نههةاء اال 

ضهههنور  إعهههد   تقیهههین الجهههةار  االجتمدنیههه  للمقررضهههي  فههه  البلهههةا  امخهههنى، ریبدشهههن ههههدالء الهههةاجن   إجهههناءامل حمدیههه  أمههه الهن مهههد 

الهةاجني  السهدب  ذكنههد نجهة رهن  رقدبه  علهى رأس ايهدل ید   إلى انتشدر امام .م  أبنا اإلجناءامل الكفیل  بدلحة م  تصنردمل 

 للحة م  تحنكدت  الكبير .

 

 

 

                                       

 .22-23محمة اممي  ول ة طدل ، منجع ودب ، ص ص -1
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 : قنوات انتقال عدوى األزمات املالیةالثاني املطلب

تنتق  امامدمل ايدلی  م   وله  إلهى  وله  أخهنى عبهر عهة  قنه امل منههد مهد یصهن  ضهم  القنه امل الطبیعیه  لالنتقهدل و منههد یصهن  

 الطبیعی  لالنتقدل، و ونحدول ت ضی  ذلك ریمد یل :ضم  القن امل غير 

 : القنوات الطبیعیة النتقال األزمات املالیةالفرع األول 

 و اتسهدعد التجهدر  الةولیه  شههةمل حیه  ايدلیه  امامهدمل انتقهدل فه  كبيهرا    ورا القنهد  هه ه تهد  :قنواة التاوارة الرارجيوة .1

 تعهة  و العديیه  التجهدر  منممه  قهة وهدهم  و التجدریه ، الحمدیه  أشهكدل  كدره عه  االوهتغندء بفضه  الهةول  مختله  بهي  تطه را

 مه  أصهب  االرتبهد  معهةالمل ارتفهد  فه  و الهةول  بهي  التجهدر   تنوهی  االنفتهدح فه  الحهن  التجدریه  اينهدط  و االقتصهد ی  التكهتالمل

التغ یه   آثهدر و التجدریه  للصهفقدمل التبد لیه  ثهدربدث یعهنف مهد عبهر الهةول  مه  غيرههد إلهى نشه ههد مه  مناكهز امامهدمل انتقهدل السهه 

 االرتبهد  معدمه  حسه   رجه   ولیهد انتشهنمل و بدرههد و مناكزههد السهدجة  العم له   ه  فه  ايدلیه  امامهدمل تجهدوامل إذ العكسهی 

ل امامهههدمل وشهههةتهد، ومههه  ايهههن التأك هههة أنهه  كلمهههد كهههد  الوجههن االقتصهههد   للههةول ايتضهههنر  كبيهههر كلمههد اا مل احتمدل ههه  انتقههد.1السههدجة

 2 واتسد  نطد  تأثيرهد، كمد يسهن ف  ذلك مست يدمل االنفتدح التجدر  يناكز امام ، م  خالل االنفتدح العدلي  أو االقل ي .

لقههههة ررعهههه  الع يهههه  مهههه  الههههنواب  بههههي  اقتصههههد ثدمل العههههد  خدصهههه  مهههه  خههههالل " أوهههه ا  رأس ايههههدل" : قنوووواة األسوووووا  املاليووووة .7

د ثهد   لت ايهع ايهةخنامل ومه  ثهن االوهتثمدرامل علهى نحه  كه ء فه  العهدلن، مقدرنه  بمهد ثحهةث فه  ايدضهي  ح نمههد وتهةرقدمل التجهدر ، بمه

اقتصن االوتثمدر املحل  ف  معمن البلةا  على ايةخنامل املحل   إال أ  تلك الع ي  تحم  على أر  ال اقع تأثيرامل ولب   على  ول 

أامههدمل عن فهه  كتلههك التهه  مههن  هههد فهه  العقههةث  ايدضهه ي ، رمههع ارتبههد  اموهه ا  وحنكههدمل العههدلن، ح هه  تعههن  االقتصههد  العههدلي  إلههى 

والبراايه  عهد   9110التةر  ايدل  أصبح  امامدمل ايدل   تنتقه  مه   وله  إلهى أخهنى ، وهه ا مهد  ههن فه  امامهدمل ايدل ه  فه  رووه د عهد  

    3ذلك. ولع  غبدر امام  ف   ول جن   شن  أو د أوضح مثدل على 9111

 كه لك تعهنف وهه ه العهةوى  ، ايدل ه  امصه ل  أوهعدر تغيهر أ  اموهعدر، قنهد  خهالل مه  تهتن ايدل ه  اموه ا  فه  ايدل ه  والعهةوى 

 أخهنى  إلهى مدل ه  مدوسه  أو متعدمه  مه  تنتقه   بح ه   "L'Effet boule de neige"الهثل   كهن  أو "Effet domino "نمني  الةثم ن  ب

 آخن إلى مدل  نمد  م  تنتق  ره  ذلك م  أكثر ب  ، بنمت  ايدل  تم  النمد  "crise systémique "نمدم   أام  ام ام  تصب  أ  إلى

 .4عدي د بعةا الحدل  ه ه ف  وتأخ  امام  وع يتهد امو ا  انفتدح بفع 

 مسهت ى  علهى وقه   صهةمدمل حدله  فه  القنهد  هه ه عبهر ايدلیه  امامه  تنتقه  :العشوواییة الصودمات و الكلیوة الصودمات .5

 بعهض علهى العهدلي  الطله  تناجهع و اممه ال عهن  رموس تقلهص و الةولیه  و امجنيیه  الفدجهة  معهةالمل كدرتفهد  العهدلي  االقتصهد 

 ف  كبير بتشدب  تتمين الت  الةول  م  العةیة أو ا  ف  امص ل  أوعدر ف  تةبة  ه ه الصةمدمل تحةث إذ امولی ، اي ا  و اينتجدمل

 5 .الصةم  بعة مبدشن  الةول  ه ه أو ا  مختل  ف  وتنتشن امام  أ  أ  ودویدمل اقتصد هد،أ

                                       

 . 22محمة االمي  ول ة طدل ، منجع ودب ، ص-1
ايههههدتمن العليهههه  الههههةول  حهههه ل: امامهههه  ايدل هههه  األزمووووات املاليووووة دووووجال التوووودويل وألروحووووات التعووووولم الثال ووووي، عقبهههه  عبههههة الههههالو ، نهههه ر الههههةث  جهههه ا  ،-2

 .1،  ص9090 يسمبر  9-9قتصد ث  العدي   ايعدصن  م  منم ر اقتصد   اوالمي، عمد ، امر  ، واال
 .99سدب ،  صالنجع اي-3
، ايلتقهههل العليههه  الهههةول  حههه ل: امامههه  ايدل ههه  واالقتصهههد ث  7002االصوووالحات املاليوووة واملصووورقية فوووي أعقوووا  األزموووة املاليوووة بههه  نعمههه   حمهههد و، طب عههه  -4

 .1، ص9001أكت ون  99-90الح كم  العدي  ، جدمع  رنحدمل عبدس، وط  ، الجزاجن، الةول   و 
 . 22 محمة اممي  ول ة طدل ، منجع ودب ، ص -5
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إ  أ  اتفدق ههه  تهههنو  اقتصهههد ثدمل بلهههةا  مختلفههه  تجعههه  اوهههتجدب  أ  بلهههة مههه  هههه ه تناسوووق السياسوووات االقتصوووادية: .5

ى اتبههد  و دوههدمل ممدثلهه  لس دوهه  ههه ا أو مدل هه  تههةرع بدلبلههةا  امعضههدء امخههنى إلههالبلههةا  لصههةم  محتملهه  أو أامهه  اقتصههد ث  

البلههة، وتتحقهه  ههه ه العمل هه  أكثههر فهه  منههدط  االتحههد امل النقةثهه  وكهه لك  اخهه  منههدط  التجههدر  الحههن ، رصههةم  فهه  بلههة مههد تهههة  

 1ت اا  االتحد  و تتسي  ف  اثدر ر ري  على ك  البلةا  الت  تنتي  إل  .

  ألزماتا النتقال الطبیعیة غیر القنوات:الفرع الثاني

  2:ه  رجیسی  قن امل ثالث ف  أودود حصنهد یمك  و الطبیعی  االنتقدل قن امل ع  بدختالرهد القن امل ه ه تتمين

 ثهن مهد  وله  فه   ههنمل إذا ايتعهة   الت اانهدمل قنهد  عبهر انتقله  قهة مهد مدلیه  أامه  أ  نقه ل  :املتعوددة التوازنوات قنواة .9

 ف  و مةر عدتهد  امين  ف  ت اا   بدمخص و الكل  االقتصد  ملامدشن  مست ى  على یةج ت اا   بحدل  تتمتع أخنى   ول  إلى انتشنمل

 الجیهة الت اا   حدل  م  امام  طدلتهد الت  الةول  تنتق  يد ايتعة   الت ااندمل قند  عبر االنتقدل یك    إذ  عمالتهد، صنف وعن

 غيهر الته اا   أ  حیه  الجیهة الته اا   حدله  إلهى تلقدجیه  بصهف  وهتع   الهةول  هه ه بهأ  یع ه  ال هه ا و السهئ،، الته اا   حدله  إلهى

 .امعمن  و عمیقد یك    قة الجیة

 هه  السهل   هه ا بهأ  یعتقهةو   حیه  السه    مه  االناهحد  و أصه لهن بتصهفی  الجیهة غيهر الته اا   حدله  فه  ايسهتثمنو  یقه  

 .ت قعدتهن و یتالء  ال   النشیة السل  

 هیكله  إعهد   إلهى مهد لبلهة ايهدل  السه    فه  امصه ل  مه  معینه  أنه ا  أو نه   أوهعدر انهیدر ید   :السیولة صدمات قناة  .9

 امص ل  ه ه بیع على معین  مدلی  أص ل  أوعدر النهیدر مالحمتهن بعة ايستثمنو  یقب  إذ أخنى،  ول  ف  االوتثمدری  املحدر 

 .أخنى  أص ل  علبی أو جةیة  أص ل  لشناء أخنى إمد  ول  ف  مدلی  أو ا  إلى یت جه    و

 مد امص ل  ه ه أوعدر إلى تناجع ايدلی  امام  خدرج للةول  ايدلی  امو ا  ف  امص ل  بعض بیع على ايستثمنی  إقبدل ید  

 .مدلی  أام  خل  بدلتدل  و امو ا  ه ه  اخ  صةم  إحةاث شأن  م 

 عهة  هنهد  یكه    أخهنى يهد  ول  إلهى  وله  مه  یه ايدل امامه  انتقهدل فه  القنهد  هه ه  ور  یمههن :السیاسویة العودوى  قنواة  .5

 هه ه  اخه  النقةیه  السهلطدمل وهتجع  مهد إلهى صهةم  اينكهز بلهة تعهن  أ  حیه  معهي ، بلهة لعمله  بدلنسهب  عمالتههد ت اا    ول 

 به لك م لهة  اإلجهناء نفه  إتبهد  إلهى املحیطه  أو التدبعه  الهةول  وهیةرع بهد   مهد الفدجهة  أوهعدر بنرهع امامه  هه ه علهى تهن  الةوله 

 .اقتصد هد ف  كبير  إختالالمل

 تثيیه  أجه  مه  ویدوهی  لضهغ طدمل اينكزیه  البنه   نو مهةث یخضهع مهد عهد   منه  السیدوهی  بدلعهةوى  القنهد  هه ه ومی           

 دمه املحیطه ، الهةول  قبه  مه  ءااإلجهن  بهنف  وهیقدب  الثدبه  الصهنف نمهد  عه  التخله  الهةول  هه ه ر ان إق أ  كمد الصنف، وعن

 .الصنف أامدمل م   ولسل  إحةاث بدلتدل  و العمل  على ايضدرو  هجمدمل م  وينیة

 دور سلوك املستثمرين:الفرع الثالث

إ  التم يههن بهههي  القنههه امل الطب ع ههه  والقنههه امل غيههر الطب ع ههه  النتقهههدل امامهههدمل ايدل ههه  تكشهه  عههه   ور وهههل   ايسهههتثمني  فههه  

 ايدلیه  امامهدمل انتشهدر و النتقهدل رجیسهی  ثدلثه  كقند  ايستثمنی  ول   نضی  أ   انتشدر وعةوى امامدمل ايدل  ، ل لك یمك

رديسهههتثمنو  ثمكههه  أ  ثتخههه وا قهههنارامل وهههه ا الهههةور ثتضهههح بشهههك  أكبهههر فههه  اطهههدر التكدمههه  ايرناثهههة لألوههه ا  ايدل  ، .الهههةول  بهههي 

                                       

 ، منجههع وههدب ،-دراسووة ألزمووة الوورهن العقوواري فوي الواليووات املتحوودة األمري يووة–العوملووة االقتصووادية واألزمووات املاليووة: الوقايوة والعووال  العقه   ند ثهه ، -1

 .21ص
 .20-22محمة اممي  ول ة طدل ، منجع ودب ، ص ص  -2
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  النهدث  إلى حنك  جمدع   تسهه  انتقهدل الصهةم  مه  بلهة رن ث  أو جمدع  ، عقالن   أو غير عقالن   لكنهد تد   فمسبق  قة تك   

نح  بلةا  أخنى ، أ  أ  ايستثمني  ثمك  أ  ثتخ و قنارامل تعتبر عقالن ه  مه  وجهه  نمهن رن ثه  لكنههد ت لهة حنكه  جمدع ه  كبيهر  

 أودوهی   اخه  ع امه  ثالثه   هنهد بهأ  القه ل  یمكه  عم مهد و ال ثمكه  تفسهيرهد وتسهم  بدنتشهدر االضهطنابدمل بهي  اموه ا  ايدل ه .

 1 :ه  و القند  ه ه

 عامل العاید والسيولة -1

ثلعههه  ايسههههتثمنو  ايدوسههه    فهههه  حدلههه  أامهههه  فههه  بلههههةمد  ورا هدمهههد فهههه  تفهههدقن ال ضههههع ، رفهههي بلههههة مهههد متضضههههن  مههه  أامهههه  وي اجهههه  

مهههد  خسههههدر  كبيههههر  فهههه  رأس ايههههدل انخفدضهههد فهههه  ق مهههه  العملهههه  وانخفدضهههد فهههه  أوههههعدر اموهههههن ، ثجهههة ايسههههتثمنو  ايدوسهههه   أنفسهههههن أ

 یهد   و2تةرعهن إلى ب ع أص لهن ف  امو ا  الندشس  حتى ثزيةو م  و  لتهن وه  مد ثهد   فه  حهة ذاته  إلهى تفهدقن مشهك  السه  ل . 

 إلى مدری االوتث ملحفمتهد العد  الخطن تخفیض بةارع مدلی  تشهة صةم  الت  البلةا  ف  االجتمد  ين  التجدری  البن   وق  أیضد

 أوهعدر انخفهد  یهد   قهة آخهن جدنه  مه  و .الهةول  هه ه  اخه  امامه  تعمیه  بدلتهدل  و هه ه الهةول   اخه  السهی ل  مشهكل  ت وهیع

 فه  كبيهر شهح خله  یهد   إلهى أ  شهأن  مه  مهد الهةول  هه ه مه  أمه الهن رموس باهح  ايسهتثمنی  قیهد  إلهى معهي  مدل  و    اموهن ف 

 3 .مضدرو  إلى هجمدمل تق   ثق  أام  یخل  و ايدلی  ايدوسدمل و ن  الب ب رالس یررجن السی ل 

 املعلومة: تماثل عدمعامل  -7

وهههه  يعتبهههر كسهههل   م لهههة للعهههةوى ، ويهههنتب  بهههنقص ايعل مهههدمل واالخهههتالف فههه  ت قعهههدمل ايسهههتثمني ، رفهههي حدلههه  غ هههد  ايعل مههه  

مشهد ه  فه  بلهةا  أخهنى، وودلتهدل  إلهى هجمه  مضهدرو   إلهى أامه   الج ة ، ثفرر  ايستثمنو  أ  حةوث أام  ف  بلة مد ثمك  أ  ثهد  

ثفرههر  أ  ايسههتثمني   ال ثملكهه   معل مههدمل كدملهه  حهه ل الخصههدجص الحق ق هه  لكهه  بلههة، علههى عمههالمل ههه ه البلههةا ، وههه ا التفسههير 

ى إمكدن هههه  تعههههن  البلههههة ايع هههه  وودلتههههدل  ثتخهههه و  قههههناراتهن إمههههد بدالعتمههههد  عههههدى ايدشههههنامل ايعنورهههه  التهههه  قههههة تعكهههه  أو ال تعكهههه  مههههة

  للخطن، أو أنهن يعتمةو  على ول   وتصنردمل ايستثمني  امخني .

 التغیر في قواعد األداء -3

ثمك  أ  ثك   انتقدل امام  كنت ج  للتغير ف  تقةثنامل ايستثمني  للق اعة الت  تةار  هد ايعدمالمل ايدل   الةول  ، ح   ب نه  

التخه ف مه  تخله  ايسهتثمني  عه  الهةرع، أ ى إلهى وه د   جه  مه  اله عن فه  البلهةا  الته  تتب هى و دوه  أ   9100أام  روو د عهد  

 ايدل   لبلهةا مشد ه  للس دو  النوو   اتجده ايستثمني  امجدن ، كمد أ  النقدش ح ل بن   النمد  ايدل  الةول  ال   تبع امام  

ة ام اء وحجن الضمدندمل النوم  . رمثال التغير ف  رأ  ايستثمني  خهالل امامه  جن   شن  أو د غير نمن  ايستثمني  نح  ق اع

 ح ل قةر  صنةو  النقة الةول  على إ ار  ه ه امام  يعتبر أحة ع ام  انتقدل العةوى إلى بلةا  أخنى. 

 

 

 

 

                                       

منجهع وهدب ،ص ، -دراسة ألزمة الرهن العقاري في الواليات املتحدة األمري ية–،العوملة االقتصادية واألزمات املالية: الوقاية والعال  العق   ند ث -1

 .05-09ص 
 .09سدب ، صالنجع اي -2
 .20ودب ، ص محمة اممي  ول ة طدل ، منجع  -3
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 إلى االتحاد األوروربي وأهم قنوات انتشارها7002دراسة تحليلية لألزمة املالية العاملية:ثانياملبحث ال       

تعتبر امام  ايدل   العدي   أعم  واخطن هز  اقتصد ث  حةث  ف  التدري  ايعدصن بشك  مدكة بعة الحن  العدي   الثدن  ، 

 إذ ال ثمك  الجز  أ  وي  واحة أو اثند  همد الل ا  أ ثد إلى انفجدرهد، وإنمد هند  العةثة م  اموبد  الت  تضدرنمل وأ مل إلى

 حةوصهد، ور مد ثل  ونتندول أهن أوبد  امام  ايدل   العدل   ، عالجهد، وأهن قن امل تةويلهد إلى االتحد  اموروبي.

 7002 ةالعاملباملطلب األول:نشأة وجذور األزمة املالية 

عنةمد أصي  االقتصهد  تع   خلف   امام  ايدل   العدي   حس  املحللي  االقتصد ثي  إلى خش   أصحد  القنار ف  أمنيكد 

اممنيكههي بصههةم  اقتصههد ث  نت جهه  لتههةمير منكههز  التجههدر  العههدي ي  فهه  ن  يهه ر  فهه  أ  ثههد   ذلههك إلههى حدلهه  انكمههدش اقتصههد   

محههههههة  رقدمهههههه  الحك مهههههه  بتقههههههج ع البنههههههه   علههههههى االقههههههنا  عهههههه  طنيهههههه  و دوههههههه  البنههههههك اينكههههههز  بههههههدلتخف ض ايتتههههههدل  موهههههههعدر 

وهههه  مهههد يعهههنف  9003إلهههى نهدثههه   9009عدر الفدجهههة  إلهههى مسهههت يدمل متةن ههه  جهههةا خهههالل الفرهههر  مههه  الفدجهههة ،ممد أ ى إلهههى هبههه   أوههه

ممههد ررههع الطلهه  علههى القههنو  وتزاثههة الطلهه   9005فهه  عههد   %9بههدمم ال النخ صهه  ) انخفههد  أوههعدر الفدجههة ( حتههى وصههل  إلههى 

 ،ح   ثمك  تلخ ص ج ور امام  ايدل   العدي   ر مد ثل :1علدهد

 : عجز املیزان التااري األمريكياالول الفرع 

 كهد  لل الثهدمل ايتحهة  اممنيك ه  ح ه  الس دوه   و االقتصهد ث  القه   الثدن ه  العدي ه  الحهن  بعهة اممنيكهي الهةوالر عكه 

 و لجن ه ل 1967 عهد  بنيطدن هد عل ه  أقهةم  اله   التخفه ض أ  غيهر العدي ه ، ايدل ه  و التجدريه  علهى ايعهدمالمل ايه منه  العمله 

 إلهى إضهدر  ذهه ، إلهى التح يه  طلبهدمل اا ا مل ح ه  ايضهدرو  لضهغ طدمل ثتعهن  الهةوالر جعه  1969عهد   للفننهك رننسهد

 ضهعفد البةاثه  فه  لهج  ح ه  ، السهبع ن دمل بةاثه  إلهى الخمسه ن دمل بةاثه  مه  اممنيكهي ايهةر عدمل عجهز ميهنا  اوهتمنار

اممنيك ه   الحك مه  م لته   والر مل هدر 3.2 مه  أكثهر إلهى 1970 غدثه  إلهى 1958 منه  العجهز ل تفهدقن  والر مل هدر1.25 بمت وه  

 و بدإلصهةار  ( الف تنهد علهى الحهن  بفعه  خدصه  )  والر مل هدر 11 إلهى  والر مل هدر 24 مه  انخفضه  الت  ال ه  م  بدحت دطدتهد

 التضخي .

 وه ف   اله  بهأ  االعتقهد  وهد  ، اممنيكهي ايهةر عدمل ميهنا  فه  ايسهتمن و الهدجه  العجهز هه ا ي اجهه  و 1971 عهد  بحله ل  و

 ح ه  االمنيك ه  ايتحهة   ال الثهدمل فه  البنه   و امرهنا  لهةى ثقه  أامه  ولهة مهد هه  و اممنيكهي الهةوالر ق مه  فه  انخفدضهد تحهةث

 اله   اممهن اممنيك ه ، الفةرال ه  االحت دط هدمل بنهك مه  ذهه  إلهى الةوالريه  احت دط دتههد تح يه  إلهى أوروو ه  بنه   منكزيه  لجهأمل

إلهى  اممنيكهي الهنجي   رعه  الحنجه  ال ضهع   هه ه ذهه ، إلهى التح ي  طلبدمل إلى االوتجدب  ع  عدجز  اممنيك   جع  البن  

 الهةوالر إلعهد   ق مه  فه  تخفه ض إحهةاث و ذهه  إلهى اممنيكهي الهةوالر تح يه  قدبل ه  ب لغهدء ثقضهي  1971 أومل فه  قهنار اتخهدذ

 . 10%اممنيك    ايسدعةامل تخف ض و 10% بنسب  ال ار امل على ضنيب  رن  مع اممنيكي، االقتصد  ف  االوتقنار

 وهعن بدرتفهد  وهم  ممهد له ه  بدلنسهب   7.89% بنسهب  اممنيكهي الهةوالر صهنف لسهعن تخف ضد أحةث  1971  يسمبر ف  و

 أوهعدر تقله  حهةو  بزيهد   الثدبته  الصهنف أوهعدر إلهى العه    الهةول  قهنرمل كمهد  والر، 38 إلهى  والر 35 مه  اله ه  م  االونص 

 و ايدن هد إلهى اممه ال رموس تهةر  و 1973 غدثه  إلهى اممنيكهي ايهةر عدمل ميهنا  عجهز اوهتمنار أ  غيهر ،  2.25 %-+ إلهى الصهنف

 االونصه  وهعن به لك ليرتفع ال ه ، ق م  م   10% بنسب  الةوالر ق م  ف  ثد  تخف ض إجناء إلى تضطن ا   ال  جع  ال دبد 

                                       

 .5، ص9090العة  الثدم ،جدمع  محمة خ ضن،بسكن ، الجزاجن،  يسمبر  األزمة املالية العاملية، مالة أبحاث اقتصادية وإدارية،مفتدح صدلح،  -1
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بةاثه    9002حتهى وصه  العجهز فه  ميهنا  التجهدر  فه  عهد   وقهة اوهتمن هه ا العجهز1 والر،  38مه  بهةال  والر  42.22إلهى اله ه  مه 

 والر، ح ههه  يعتبهههر العجهههز ايسهههتمن فههه  ميهههنا  ايهههةر عدمل اممنيكهههي مههه  بهههي  أههههن أوهههبد  أامههه  الهههنه  العقهههدر   درمل ههه 882امامههه  إلهههى 

 .9130/9099تدل  ث ضح تط ر مينا  الحسد  التجدر  اممنيكي خالل الفرر  والجةول ال

 1590/7017(:تطور میزان الحسا  التااري األمريكي خالل الفترة 1-1الجدول رقم )

 الوحدة: مليون دوالر أمريكي

 9130 9132 9132 9133 9135 9135 9139 9139 9130 السن امل

 1749 4875 3346 1802 1714 416 1496 2045 362 ايينا  التجدر  

 9122 9122 9123 9125 9125 9129 9129 9120 9131 السن امل

 2181 1634 3511 5384 3806 3192 4252 3255 601- ايينا  التجدر  

 9122 9123 9125 9125 9129 9129 9120 9121 9120 السن امل

 15703- 2975 11041- 2749- 9663- 4793- 797 980- 1287- ايينا  التجدر  

 1985 1984 1983 1982 1981 1980 9121 9120 9122 السن امل

 133648- 122387- 64239- 38442- 34637- 31419- 35862- 40199- 37229- ايينا  التجدر  

 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 السن امل

 176588- 138665- 105760- 86633- 123395- 129110- 137116- 170321- 155136- ايينا  التجدر  

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السن امل

 578279- 507127- 450080- 477382- 363643- 262215- 209838- 196952- 186109- ايينا  التجدر  

 2008 2007 2006 2005 2004 السن امل

 882045- 872204- 892110- 831624- 710805- ايينا  التجدر  

Source :http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=fr 

 1520/7002مريكي خالل الفترة تطور میزان الحسا  التااري  والجاري األ (:1-1الشكل رقم )

 
Source: Rebecca Hellerstein and Cédric Tille , The Changing Nature of the U.S. Balance of Payments ,current issues in 

economics and finance,Volume 14, Number 4 , FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK , usa، June 2008,p2 . 

 9000- 9120نالح  م  خالل الجةول والشك  اعهاله ا  اييهنا  التجهدر  اممنيكهي قهة عهنف عجهز مسهتمن ومرناثهة خهالل الفرهر  

ايهد   اله ار امل مه  السهلع مقدرنه  بدلصهد رامل لعهة  قهةر  االنتهدج املحله  علههى وهه ا راجهع إلهى العجهز الكبيهر فه  اييهنا  التجهدر  بسهي  

ط يله  تزاثهة مسهتمن "تعهد ن  عقه   منه  م اكبه  الطله  املحله  للشهع  اممنيكهي واله   هه  فه  تزاثهة مسهتمن رقهة عهنف االوهتهال 

                                       

ل هه  و االقتصههد ث  الةول هه  ، ملتقههل  ولهه  حهه ل: االامهه  ايددور صووندو  النقوود الوودولي فووي مواجهووة االزمووة املاليووة واالقتصووادية العامليووة لطههنش ذهب هه  ،- 1

 .3-5، ص ص 9001اكت ون  90/99والح كم  العدي  ،جدمع  رنحدمل عبدس،  وط  ، الجزاجن، اثد  

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=fr
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 القطهد  الجهدر )يعي  بةخله  يشهررث  أ  ثمكه  مهد أضهعدف شههنيد العهدجل  القطهد  االوهتهال  اممنيكهي الررفه " ، ح ه  يسهتهلك

 علهى اممهنيك ي  مه  كثيهر فه  حصه ل  ولكه  ذاته  بحهة االوهتهال  تزاثهة فه  ليسه  هنهد رديشهكل ،وودلتهدل   االجتمهد ( علهى العهدجل 

 السةا  هه ا مه  جهه  ومه  جهه  اخهن   على قةراتهن بكثير ثف    وبشك  بدلتقس   والخةمدمل السلع م  العةثة لشناء قنو 

 االقتصهد  علهى الضهنر  جله  اله  ي االمهن   قةر  الجههدا اإلنتهدئ  خدصه  السهلل  علهى تلب ه  االوهتهال  لهةى املجتمهع اممنيكهعة

 .اممنيكي بصف  عدم  ومينا  الحسد  الجدر  

فههه  عهههد  مههه  النهههدت  املحلههه  االجمهههدلى  % 05.2ومههه  الجهههةثن بدلههه كن أ  نسهههب  االوهههتهال  فههه  ال الثهههدمل ايتحهههة  اممنيك ههه  مثلههه  

وههههههى نسههههه  منتفعههههه  بديقدرنههههه  بدلههههههةول  9000فههههه  عهههههد   % 02.2ثهههههن إلهههههى  9003فههههه  عهههههد   % 03.5وارتفعههههه  هههههه ه النسهههههب  إلهههههى  9009

 ف  ايت و  للةول ايصنع  حةثثد،  % 20ف  حي  قل  ع   % 00.5ح   بلغ  ه ه النسب  1الصندع   ايتقةم  امخنى ،

عوودم قوودرة و  التوسوو  الهایوول فووي للووب املسووسال ین للمسوواكن والسوول  االسووساالكية املعموورة عامووة يم وون القووول أنصووفة بو 

الذي أثر   االمردرات اعلى حسا  الص ارتفاع الوارادات أدى إلى  االنتا  املحلي على مواكبة الطلب املحلي للشعب األمريكي

أن الشعب االمريكي يعيش على االقتراض لتوقیر احتياجاته من   أيضا ومن املعروفي ، یزان التااري االمريكاملبالسلب على 

كوول هووذ   تمتوو  العميوول بالجوودارة االیتمانيووةدون القووروض هووذ   السوول  والروودمات و وقوود توسووع  البنوووك االمري يووة فووي موون  

 .7002لسنة  ألمري يةاأدت إلى وقوع األزمة االقتصادية األمور ماتمعة 

 7013-1551االسساالكي الراص الحقيقي في الواليات املتحدة األمري ية خالل الفترة  تغیر االنفا (:1-7الجدول رقم )

 9000 9111 9110 9112 9112 9113 9115-9105  مت و  الفرر  % السن امل

 5.2 3.9 3.0 5.0 5.5 9.2 5.9 االوتهال  الخدص

 9002 9002 9003 9005 9005 9009 9009 السن امل

 9.5 5.0 5.0 3.6 2.8 2.7 9.3 االوتهال  الخدص

 2014 9095 9099 9099 9090 9001 9000 السن امل

 2.7 2.1 1.9 2.5 1.8 1.9- 0.6- االوتهال  الخدص

Source: 

-  OECD, OECD ECONOMIC OUTLOOK ,volume 2009/1 ,N°83, juin 2001, p933. 

- OECD , OECD ECONOMIC OUTLOOK, PRELIMINARY VERSION,N°93, mai 2013,P225. 

  حتهههى وهههن  نالحههه  مههه  خهههالل الجهههةول أعهههاله ا  االنفهههد  االوهههتهالكي فههه  ال الثهههدمل ايتحهههة  اممنيك ههه  قهههة عهههنف ايهههد   مسهههتمن 

وههه ا راجههع إلههى إنههةال  أامهه  الههنه  العقههدر   9002مقدرنهه  بسههن   %0.2ح هه  بههةأ ثههنخفض ح هه  لههج  انخفههد  بحهه ال   9000

والتهه  أثههنمل علههى االقتصههد  اممنيكههي ح هه  ا  الكثيههر مهه  اممههنيك ي  رقههةو و ههدجفهن وأصههبح ا بههةو  مههأو  اممههن الهه   وههدهن فهه  

مهه  جههه  وارتفههد  اموههعدر مهه  جههه  أخههنى نمههنا الرتفههد  معههةالمل التضههخن اممههن الهه    9001و  9000انخفهد  االوههتهال  وههنت  

، ليرجهههع ويعهههنف االنفهههد  االوهههتهالكي إرتفدعهههد فههه   %5و  %9.3   9001و  9000أثهههن وهههلبد علهههى الطلههه  املحلههه  والههه   تناجهههع وهههنت  

  نمنا لبةاث  تحس  اموضد  االقتصد ث  ن عد مد.  9099، 9099، 9090السن امل 

 

                                       

-قطههههد  و دوهههدمل تنم ههه  صههههد رامل-واار  التجهههدر  والصهههندع  ،األزموووة املاليوووة العامليووووة وتأثیرهوووا علوووى االقتصووواد املصوووورى عهههالء الهههةث  منجهههد  محفهههه  ،  - 1

 .95، ص9001،مصن، ارني  
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 : عجز املوازنة العامة:الفرع الثاني

إ  االنفههد  الزاجهههة وغيهههر النشههه ة للحك مههه  اممنيك ههه  أ ى إلهههى عجهههز فههه  ايينان ههه  العدمههه  تجهههدوا  هههه ا العجهههز حههه ال  نصههه  تنيل ههه   

 مل در  والر تقنيبد( وه ا ف  ررر  إ ار  ج رج ب ش، والشك  التدل  ث ضح ذلك:   250 والر) 

 7001حتى  1511ز املوازنة األمريكي منذ عج(:1-7الشكل رقم )

 
 .3/، ص http://www.cba.edu.kw/elsakka ،الدوالر إلى أين،ضعف محمة ابناه ن السقد  ايصةر:

لعجهههز فههه  ايينان ههه  العدمههه  اممنيك ههه  كهههد  ثتميهههن بصهههبغ  عسهههكني  فههه  جدنههه  النفقهههدمل العدمههه  ووطهههدبع و د هههي  فههه  جدنههه  إ  هههه ا ا

الضههههناج ، ولههههن ثكهههه  اهههههةف اإلنفههههد  العههههد  إلههههى التشههههغ   بقههههةر مههههد اهههههةف إلههههى تم يهههه  العمل ههههدمل الحنو هههه  الخدرج هههه  وذلههههك مهههه  اجهههه  

رمهههه  أهههههن اموههههبد  غيههههر مبدشههههن  لألامهههه  ههههه  لدهههههد مالثيههههر الههههةوالرامل، وودلتههههدل  السهههه طن  علههههى اقتصههههد ثدمل تلههههك الههههةول والتهههه  انفقهههه  ع

وهيتمبر  99والته  شهن  علهى اثهن خلف ه  احهةاث  9009نهدثه  النفقدمل العسكني  على مد يسيى "بدلحن  علهى اإلرههد  فه   أرغدنسهتد  

الث   قدج  مل     والر لحن هد على العنا ، ممد ،ردل الثدمل ايتحة  اممنيك   تنف  ك  ث 9005وحن   العنا  ون   م  نف  السن 

يع ههه  نزيههه  للسههه  ل  العدي ههه  وتم يلههه  ثكههه   بههه قررا  الحك مههه  اممنيك ههه  مههه   ول العهههدلن ومههه  وههه قهد الهههةاخ ، وذلهههك ب صهههةارهد 

ن  ول العههدلن وههنةامل خزينهه ، ولههه ه السههنةامل وههمع  عدي هه  كبيههر  مصههةرهد إوههن ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  لهه لك يسههتثمن معمهه

، وتشههم  تقههةثنامل التكلفهه  للحههن  فهه  العههنا  النفقههدمل ايبدشههن  للحههن  رضههال عهه  تكلفهه  النعدثهه  ال ههح   الط يلهه   1بههةو  إوههتثدء.

ايهههةى للمقهههدتلي  والف اجهههة علهههى الهههةث   واوهههتبةال ايعهههةامل العسكني .....إلر،وحسههه   راوههه   راوههه  اجنتههههد جمع ههه  خيرثههه  أمنيك ههه  

نينههةا وههيرري  كهه م ت " أشههدرمل إلههى أ  اممهه ال التهه  تنفقهههد ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  فهه  ال هه   ال احههة علههى حههن  تههة ى "أميركههد  ر

مل ه   مزهنل بطدقه  كهنودج ه  متجهة    9.92طفهال او تزويهة  595391أوهن  أو تهأمي  طيه  ل  2300العنا  ثمك  أ  تشرر   هد ح ال  

 2 إلر. ......

  هدررهههدر  امميرك هه  أ  جملههه  تكهههدل   الحههن  امميرك ههه  ضههة اإلرههههد  التههه  أعلنهههد الهههنجي  السهههدب  وحسهه  تقنيهههن أصههةرت  جدمعههه

، والت  تشم  حن  العنا  وحن  أرغدنستد ، وتبلغ وت  تنيل  ندمل  والر. 9009ويتمبر )أثل ل( ون   99ب ش االب  بعة هجمدمل 

نفقههدمل عههالج الجنوههى، واثثههدر النفسهه   التهه  يشههتكي منهههد كثيههر مهه  وودإلضههدر  إلههى تكههدل   الحههنو  الفعل هه ،ح   تشههم  التقههةثنامل 

                                       

دراسة تحليلية ألثر أزمة الرهن العقاري على اقتصاديات دول مالس التعاون -األزمات املالية العاملية وأثرها على الدول النامية صبدغ رر ق ، -1

 . 999، ص 9095/9095،جدمع  أب  بكن بلقدثة، تلمسد ، الجزاجن،-غير منش ر -أطنوح   كت راه ،-لدول الرليج العربية
 .33-35، ص ص9001، 9 ار جنين للنشن والت ايع،امر  ،   قراءة في األزمة املالية املعاصرة،ن ب  حبي  الكنوا  السعة ، ابناه - 2
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وههن اج  تخف ضههدمل فهه  ايصههنوردمل العسههكني  والةبل مدوهه  ، وفههه  »فههه  تقنينهههد  *الجنهه   العدجههةث ، فهه  حههي  قدلهه  ل نههةا بالثمههز

التقنيهههن أ  هههه ه الهههةث   وقهههدل «. بهههنام  امبحهههدث واالوهههتثمدر، علهههى ايهههةى البع هههة، لعقههه   قد مههه ، بسهههي  تكهههدل   هههه ه الحهههنو 

تنيل ههه    والر،وأوضهههح  بالثمهههز فههه  تقنينههههد أ  ال الثهههدمل  92أضهههدر  تنيل ههه ني  والر لهههةث   الحك مههه  امميرك ههه  التههه  وصهههل  إلهههى 

ايتحة  أنفق  تنيل  ني  والر تقنيبد بدلفع  على الحملتي  العسكنيتي  ف  أرغدنستد  والعنا ، مشير  إلى أ  تلهك التكهدل   هه  

لتهه رير النعدثهه  الطب هه  وايكدرههرمل للمحههدروي  القههةامل الهه ث  تسههبي     ضههخالنفقههدمل الكبيههر  و جههزء مهه  التكلفهه  النهدج هه ،  رقهه 

  1.الزناعدمل ف  إعدقتهن

 االنفا  األمريكي على الحرو (:1-3الجدول رقم )

 
دراسووة تحليليوة ألثوور أزموة الوورهن العقواري علووى اقتصوواديات دول -يوة األزمووات املاليوة العامليووة وأثرهوا علووى الوودول النامصههبدغ رر قه ،  ايصهةر:

 . 999، ص 9095/9095،جدمع  أب  بكن بلقدثة، تلمسد ، الجزاجن،-غير منش ر -أطنوح   كت راه ،-مالس التعاون لدول الرليج العربية

الحصه ل علهى إثهنا امل لتم يه  أمد بدلنسب  للضناج  رقة كدن  تستخة  ك و ل  للحصه ل علهى أصه امل النهدخبي  بهةال مه  

العجههز ايههدل . ويمكهه  أ  تسههدهن ههه ه الخدصهه   بمههه ر وتفههدقن مههد يعههنف بدلههةورامل االقتصههد ث  الس دوهه   فهه  مثهه  ههه ه امنممهه  

النأوههههمدل   مهههه  خههههالل رههههن  ضههههغ   لألعلههههى علههههى أوههههعدر الف اجههههة ممههههد قههههة يعمهههه  مهههه  أامهههه  اموهههه ا  ايدل هههه  ويههههد   بدلتههههدل  إلههههى 

    ف  أوعدر اموهن وامص ل ايدل   امخنى.انخفدضدمل إضدر

بلهغ حجهن ، رقهة  9002قبه    االخيهر  وودلحةث  ع  حجن الهةث  االمنيكهي رقهة تضهدع  مهن  ونصه  خهالل الخمه  وهن امل

 هه ا الشهك  مه  النهدت  املحله  االجمهدل ، وهه   %20و مد ثمث  حه ال  أتنيل     والر،  1.9ح ال   9002  يسمبرالةث  االمنيكي ف  

مل هههدر  والر ث م هههد، وقهههة قهههةر نصهههي  ايههه اط   9.35، ردلهههةث  العهههد  االمنيكهههي ثرناثهههة بحههه ال   مسهههت ى الحهههة ايقبههه ل  ول هههد ثتجهههدوا 

 ال   والرا . 50االمنيكي م  الةث  العد  ح ال  

 

 

 

 

 

 

                                       

 أوتدذ  بجدمع  هدرردر  عمل  بدإل ار  اممنيك   ف  ررر  والث  النجي  كل نت  . *
جنيههههة  الشههههن   ،-أغلبيووووة نفقووووات الحوووورو  كانوووو  ديونووووا-عوووورا  وأقغانسووووتانتريليونووووات دوالر تكلفووووة حربووووي ال 1دراسووووة أمیركيووووة:  ، محمههههة علهههه  صههههدلح - 1

 .9095مدرس   30السع  ث ،  ،99359العة   اموو ،
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 (.7002-1590: تطور الدين العام األمريكي )تريليون دوالر( خالل الفترة )(1-3)الشكل 

 
 .90/، ص http://www.cba.edu.kw/elsakka ،الدوالر إلى أين،ضعف ن السقد ايصةر: محمة ابناه 

يتمبر، والس دوههدمل التهه  اتخهه تهد ال الثههدمل ايتحههة  وهه 99وينجههع ههه ا النمهه  الهدجهه  فهه  حجههن الههةث  خههالل تلههك الفرههر  إلهه  أحههةاث 

بعهههةهد، وههه اء و دوهههتهد الةاخل ههه  أو و دوهههتهد الخدرج ههه . رقهههة كهههد  للس دوههه  اممنيك ههه  فههه  عصهههن الهههنجي  بههه ش، وشههه  الحهههن  علههه  

  حجههن امنفههد  العسههكن . العههنا  وأرغدنسههتد ، أثههن بههدلغ فهه  تزاثههة العجههز فهه  ايينان هه  نمههنا لرناثههة االنفههد  علهه  مينان هه  الحههن ، وايههد 

كههه لك للس دوههه  التههه  انتالجتههههد ال الثهههدمل ايتحهههة  للخهههنوج مههه  امامههه  ايدل ههه  العدي ههه ، وضهههخهد للمزيهههة مههه  اممههه ال، ووهههنام  التحفيهههن 

أثههن فهه   ايدل هه  والنقةثهه  التهه  اتخهه تهد للخههنوج مهه  امامهه ، ممههد ضههدع  مهه  عجههز مينان تهههد. أثضههد كههد  لزلههزال ال دبههد ، والنو ههع العنبههي

اتخههدذ الحك مهه  إلجههناءامل ل ضههع مينان هه  ي اجههه  الكهه ارث، وههه  يعههة إجههناء ال مفههن منهه . كمههد أ  تحمهه  الحك مهه  اممنيك هه  لتسههةثة 

تكدل   النعدث  الطب   الكدمل ، وتخف ض الضناج ، واإلجناءامل الت  اتخ تهد يكدرح  التضخن أثن بدلغ امهم   ف  ايد   العجز ف  

 تزاثة حجن الةث  .مينان تهد و 

  ناحيوة مون قهوو املتحودة، للواليوات الرطوورة غايوة فوي يعتبور األمريكوي العسو ري  إلنفوا القوول أن ا يم ون عاموةبصوفة 

 كول ذلوك  سواهم قودهوا و غلب والتو  الحرجوة املسوتويات إلوى العوام الودين تصاعد ثم ،ومن املیزانية عجز مستويات تصاعد إلى ديأ

 .7002 لسنة األزمة االقتصادية االمري ية في حدوث

 العالم  صاد: تخفيض مستوى الرقابة على االقتالفرع الثاني

 بيسه  ايمدروهدمل لهه ه وه هأ لههد مههة به  الخدطس  رحس ، وايمدرودمل التصنف و ء ول ة  ليس   9002 لسن  دل  اي امام  إ 

 غيهر نمهد بةرجه  لكنه  ايدضهي ، القهن   تسهع ن دمل أواخهن فه  معهةو  شهب  كهد  االجتمهد  رسه   مشهتقدمل تندوهبهد، وتشهنيع   تنم م ه 

 ايشهتقدمل، أوه ا  وتق  هة تنمه ن   ثمنهع 9000 عهد  فه  يسه طن تشهنيعد اله   لكه نجنسا أقهن بعهةمد الحهدل ، القهن   مطلهع فه  عد ث 

 وال ثهدج  العقه   فه  االجتمهد  ت صه  مشهتقدمل ال السهي  ولهه ا املختلفه ، ال الثهدمل فه   ههد ايعمه ل  القمهدر قه اني  مه  ويسهتنندهد به 

، (swaps)بأنههد مقدثضه   ت صه  به  التهأمي ، لقه اني  وتخضهع الحدله  هه ه فه  منههد الحق قه ؛ فه  كه لك أنههد بدلتهأمي  مهع القدن ن ه 

 ايدل   امورا  و    ف  بدلةخ ل  التجدري  للبن   آخن يسم  تشنيع صةور    9111 عد  ف  وقة وب  .التشنيع ه ا بحمدث  لتتمتع

 أصهب  والعشهني ، الحهد   القهن   مطلهع مهع عدمهد، وهكه ا20 نحه  قبه  صهةر اله   التشهنيع ذلهك مه  كهد  ثمنعههد والته  والسمسهن ،

 امصه ل  أههن فه  ايشهتقدمل، ايدل ه  وهه  ام وامل بهأخطن لتغهدمن البنه  ، وهه  ايدل ه  ايدوسهدمل مههن علهى مصهناع   مفت حهد البهد 
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 تزال رص لهد وال عدمد، 20  خالل مدل   كدرث  أو أ العدلن شهة رق  ون امل خالل بضع أن  والنت ج  .العقدر وه  االقتصد ث 

 1.بعة تنت  لن

على مةار الثالثي  عدمد ايدض   ، شههةمل نمهن التم يه  العقهدر  تغيهرامل كبيهر  فه  العةثهة مه  االقتصهد امل ايتقةمه  ، رحتهى 

ثمدنينهههدمل القهههن  ايدضهههي  خضهههع  أوههه ا  الهههنه  العقهههدر  لةرجههه  عدل ههه  مههه  التنمههه ن، وكهههد  االجتمهههد  العقهههدر  ثخضهههع لسههه طن  

جهههه  قهههةرا محهههةو ا مههه  التنهههدر  فههه  اموههه ا  املجهههزأ  ، وهههه ه فههه  العهههد   مدوسهههدمل ل ثهههةا  مثههه  االقهههنا  ايتخصصههه  التههه  وا

اال خههدر والتسههل   فهه  ال الثههدمل ايتحههة  وجمع ههدمل البنههدء فهه  ايملكهه  ايتحههة ، وقههة وضههع  الق اعههة التنم م هه  حههةو ا قصهه ى 

نمل ههه ه الق اعههة التنم م هه  عهه  تنشهه ة اوههتخةا  االجتمههد  أوهه ا  الفدجههة  وحههةو ا للقههنو  العقدريهه  وررههرامل السههةا ، وأوههف

 2النه  العقدر  بصف  مزمن  أو مدقت  وأ مل إلى صع و  حص ل امون على القنو  العقدري .

ومهههع تحنيهههن أوههه ا  الهههنه  العقهههدر  فههه  أواجههه  الثمدنينهههدمل فههه  العةثهههة مههه  البلهههةا  ايتقةمههه   ههههنمل الضهههغ   التندرسههه   مههه  

غيهر التقل ةثهه ، وكدنه  النت جه  أ  أصههبح  اموهعدر أكثهر تفههدعال واتسهع نطهد  الخههةمدمل ايتدحه  ، ممهد أ ى إلههى  جههدمل االقهنا 

ايههد   رههنص اموههن للحصهه ل علههى القههنو  العقدريهه  ،غيههر أ  عمل هه  التحنيههن اتخهه مل أشههكدال متعههة   فهه  البلههةا  املختلفهه   رفههي 

 يهههه  العقههههدر  مههههع اإللغههههدء التههههةريا  للق هههه   علههههى أوههههعدر الفدجههههة  بم جهههه  ال الثههههدمل ايتحههههة  تزامنهههه  عمل هههه  تحنيههههن أوهههه ا  التم

" ف  أواج  الثمدنيندمل، وف  ال قه  ذاته  تنته  علهى نشهأ  وه   ثدن يه  للهنه  العقهدر  وهه ل  Régulation Qالقدعة  التنم م   "

معهه  إلههى تقههج ع مجم عهه  كبيههر  مهه  كبيههر  فهه  تم يهه  القههنو  العقدريهه  عهه  طنيهه  اموهه ا  النأوههمدل   ، وأ مل ههه ه اممهه ر مجت

البن   وايدوسهدمل ايدل ه  امخهنى علهى  خه ل وه   الهنه  العقهدر ، وفه   ايملكه  ايتحهة  ، كهد  ررهع ق ه   االجتمهد  هه  ايهةخ  

(، ممههههد كثهههه  الضههههغ   التندرسهههه   فهههه  وهههه   الههههنه  9100" فهههه  the corsetامود ههههي  للتحنيههههن ) رقههههة ألألههههى نمههههد  شههههة امحزمهههه "

وفهه  كنههةا وأوههررال د وولههةا  الشههمدل اموروبههي كههد  تحنيههن أوهه ا  التم يهه  العقههدر  يسههير بخطههل حثيثهه  نسههي د واكتمهه   العقههدر ،

تقنيبد بحل ل أواو  الثمدنينهدمل، وفه  كه  هه ه البلهةا  كهد  الغهدء الحهة امقاهيى ل قهنا  وموهعدر الفدجهة   علهى ال  ائهع والغهدء 

أمد  ايد   التندر  ف  قطدعدمل جةثة  ف  و   االجتمد ، رفي ال الثدمل ايتحة  اممنيك   الق    على االجتمد  وراء رت  املجدل 

إلهى  9003وكنةا وأوررال د ارتفع  نسب  إجمدل  القنو  القدجم  علهى قطهد  اموهن مه  ايدوسهدمل ايدل ه  غيهر ايصهنر   فه  عهد  

أ وامل جةثهههة  منتبطههه  بهههدلقنو  العقدريههه  وو دوهههدمل ضهههع  مهههد كدنههه  عل ههه  فههه  الثمدنينهههدمل ،واقرهههر  هههه ا التحههه ل بدوهههتحةاث 

 3اقنا  أكثر مسدثن  للتط رامل، وأوهم  ك  ه ه التغيرامل ف  ونع  نم  االجتمد  العقدر  ف  ه ه البلةا .

ل أمد ف  رننسد وأيدن د واثطدل د رقة تن الغدء الق    على أوعدر الفدجة  تةريج د ، كمد تن تخف   الح اجز الت  تع   الةخ  

إلهههى أوههه ا  الهههنه  العقهههدر  ، غيهههر أ  ايدوسهههدمل ايدل ههه  التدبعههه  للقطهههد  العهههد  واصهههل  وههه طنتهد علهههى وههه   القهههنو  العقدريههه  

السكن   ف  ه ه البلةا  ممد أ ى إلى تق  ة القةر  التندرس   : رفي ايت و  ، أوهم  ايدوسدمل ايدل   غير ايصنر   ف  ه ه 

بزيههد   طف فهه  رقهه  عهه  أواوهه  التسههع ندمل،  9003نو  ايسههتحق  علههى قطههد  اموههن وههن  مهه  مجمهه   القهه %9البلهةا  بنحهه  

                                       

 االقتصهد  أبحهدث منكهز ، -إسوالمي منظوور  مون حلوول  و أسوبا  العامليوة املاليوة األزموة - الشوامل املالي الدمار أسلحة الس يلن وغيره ، إبناه ن ودمي - 1

 .52 -53ص ص ، 2009 السع  ث ، العزيز، عبة ايلك دمع ج اإلوالمي،
 .905ص ،9000، أرني  -األسكان والدورة االقتصادية-أقا  االقتصاد العالم صنةو  النقة الةول ،  - 2
 .903، 905سدب ، ص ص النجع اي- 3
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فههه  ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك ههه ، أمههد فهه  ال دبهههد  رقههة بهههةأمل عمل هه  إلغههدء الق ههه   علههى أوههعنا الفدجهههة  واالجتمههد  فههه   %50مقدرنهه  بنحهه  

 1 أواج  الثمدنيندمل ، ولكنهد لن تكتم  حتى أواو  التسع ندمل.

 اجمالي القروض القایمة على قطاع األسر والديون العقارية(:1-9رقم )كل الش

          
 .903، ص9000، أرني  -األسكان والدورة االقتصادية-أقا  االقتصاد العالم ايصةر: صنةو  النقة الةول ، 

 وقرة السيولة العاملية :الفرع الثالث

ناجع أكثر للق    على انتقدل رموس امم ال ممد أ ى إلى ايد   تةرقدمل رموس لقة شهةمل نهدث  الثمدنيندمل م  القن  العشني  ت

مههد  9009،لتبلههغ إجمههدل  تههةرقدمل رأس ايههدل فهه  العههدلن وههن   9112مل ههدر  والر وههن   555إلههى  9101مل ههدر  والر وههن   00اممهه ال مهه  

تهةرقدمل د عنره  ردهه اههن الهةول الته ومه   9110،2  فه  وهن  تنيل     والر وه  مد ثمث  ايد   تبلغ أربع منامل مد كدن  عل  2,3ق مت  

 .الس   االمنيك   وبعض الةول الكبرى كمنطق  ال  رو ، ال دبد  .... الر رموس االم ال ايد   كبير  :

مل فهه  الههى النههدت  املحلهه  االجمههدل  مكبههر وهه  اقتصههد ثد 1Mبمعندهههد الضهه   نسههبتهد  دواملوإذا تحههةثند عهه  الكتلهه  النقةثهه  رقههة تجهه

كمت وه   %90الهى  %90ايملكه  ايتحهة  البرثطدن ه ، كنهةا"  ، العدلن"ال الثدمل ايتحة  االمنيك ه ، منطقه  ال ه رو، ال دبهد  ، الصهي 

"رههي  حههي  عنرهه  السهه  ل  العدي هه   %50حهه ال   9002/9002،لتبلههغ خههالل الفرههر   9009وههن   %92، واكثههر مهه  9100/9000للفرههر  

 3.ا مد ث ضح  الشك  ر  شح وتناجعد كبيرا"وه خالل اام  النه  العقد

دي هد ومه  اههن هه ه الع امه  النمه  السهنيع فه  الفرهر  االخيهر  لسه  ل  عا   دهم  فه  ايهدج ه  وهدر خل ه  وخام   ا  عة  ع  دإ  هن

للمه ا  امول ه ، الحت دط دمل الصنف االجني  لةى البن   اينكزيه  فه  الهةول الندشهس  وعلهى وجه  الخصه ص الصهي  والهةول ايصهةر  

رقههههة وههههدهم  الفهههه اجض التجدريهههه  الكبيههههر  وارتفههههد  معههههةالمل اال خههههدر فهههه  ههههه ه الههههةول"والت  عنرهههه  ردهههههد معههههةالمل النمهههه  االقتصههههد   

  4.ارتفدعد لعة  ون امل " إلى ايد   ه ه االحت دط دمل وه ا مدث ضح  الشك 

                                       

 .903، ص ، منجع ودب  صنةو  النقة الةول  - 1
، ايلتقهههي الهههةول  حههه ل: و دوهههدمل التم يههه  وأثنههههد علهههى   وملوووة املاليوووة وأثارهوووا علوووى اقتصووواديات الووودول الناميوووةالعوهههمد  علههه  ، رم هههة  عبهههة ال ههههد  ،  - 2

 .2-2،ص ص 9002ن رمبر90/99جدمع  محمة خ ضن، بسكن ، الجزاجن،  ، - راو  حدل  الجزاجن والةول الندم  -االقتصد ثدمل وايدوسدمل
3- Patrick Artus & Autres, La Crise des Subprimes", Rapports du Conseil d’Analyse Economique, Paris,La Documentation 

Française, 2008, P15. 
4-  PATRICK ARTUS & AUTRES, OP CIT , P15. 
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منيك هه  علههى صههع ة القطههد  الخههدص لتم يهه  النفقههدمل وقههة اوههتخةم  نسههب  كبيههر  مهه  ههه ه االمهه ال فهه  ال الثههدمل ايتحههة  اال 

االوتهالك   ،الى جدن  تندر  مةراء البن   وايدوسدمل العقدري  وشنكدمل التدمي  ف  من  التسهه المل االجتمدن ه  لجم هع االرهنا  

امهد علهى صهع ة القطهد   الناغبي  ف  الحص ل على االجتمد ،  و  التأكة م  جهةارتهن ايدل ه  ، والغدثه  مه  ذلهك هه  ج ه  االروهدح،

رقة اوتخةم  اال ار  االمنيك   تلك االم ال للت وع ف  االنفد  ، وخدص  ف  املجدالمل العسكني  لتم ي  الحنو  االمنيك   فه  

ارغدنسههههتد  والعههههنا  وغيرهههههد كمههههد ذكننههههد وههههدبقد، اضههههدر  الههههى بههههنام  غههههزو الفضههههدء، ال ههههي ء الهههه   وههههدهن فهههه  ررههههع ايةث ن هههه  العدمهههه  

  1ايتحة  االمنيك   إلى مست يدمل خطن  وغير مسب ق .

 (:تطور ال تلة النقدية ،السيولة واحتيالي النقد األجنب 1-9الشكل رقم )

 

 

 
Source : Patrick Artus & Autres, La Crise des Subprimes", Rapports du Conseil d’Analyse Economique, Paris , La 

Documentation Française, 2008, P15. 

 2مد ثل  : ايتحة  ال الثدمل ف  العقدري  الفقدع  ف  تسبي  الت  الس  ل  مصد ر وم 

 فه  صهنف ثبلهغ احت هدطي ح ه  التجدريه ، ايه ااي  فه  الفه اجض م  الندتج  منهد الصين   خدص  اثو  ي  االوتثمدرامل 

 ون  أنشأتهمد و د ثي  صنةوقي  وللصي  ، 2000ون   والر مل در 168.9  كد بينمد 2008 ون   والر مل در 2201.3   الصي 

 على والحفد  اممنيكي االقتصد  لتحنيك ايتحة  ال الثدمل ف  اوتثمدرهد رضل  الصي  ، والت . والر مل در 511.6 بحجن 2007

ممهد  الهةاخ  فه  الفه اجض هه ه نفهد إ حدله  فه  ت اجهه  اله   التضهخن الصهي  تجنيه  إلهى بدإلضهدر  الصهين   إل ه ، الصهد رامل

 منتجدتهد. تندرس   م  بةوره و قل 

  أوعدر ارتفد  نت ج  املحةو   االوت عدب   الطدق  ذامل الخل ج   خدص  الةول  لةى تناكم  الت  النفط   الف اجض 

  2003.عد  من  النف 

 املون لعة  منتفع  نم  معةالمل تشهة الت  البلةا  ف  اال خدر ارتفد  معةالمل . 

                                       

، منجهع وهدب ،  -األمري يوة دراسوة ألزموة الورهن العقواري فوي الواليوات املتحودة–العوملة االقتصادية واألزموات املاليوة: الوقايوة والعوال  العق   ند ث ، - 1

 .931ص

، مهه كن  مدجسههتير "غيههر منشهه ر "، جدمعهه   الهه  ابههناه ن، الجزاجههن، العامليووة املاليووة األزمووة فووي العقوواري وأثرهووا الوورهن أزمووةعبههة الغههدني بهه  علهه ، - 2

 .23، ص9001/9090

 يبنجالالصرف ات اطياحتياو ة لسيو لا لنقديةالكتلة اتطور 
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 تتجه  بهةأمل هه ه االوهتثمدرامل إ  ح ه  اممه ال هه ه إلدهد وجه  الت  االوتثمدرامل ن ع   ف  حص  قة تح ال أ  بدل كن وجةثن

 وأكثهر عدجهةا أكثهر أخهنى  أ وامل فه  إلهى اوهتثمدرامل تقنيبهد، ايعةومه  واملخهدطن  ايهنخفض العدجهة ذامل الحك م ه  السهنةامل مه 

 اممنيك ه  العقهدرامل أوه ا  كدنه  2006 عهد  رفي العقدري ، بدلقنو  السنةامل ايةع م  ثمدري االوت ام وامل ه ه وم  مخدطن ،

  .ايتحة  ال الثدمل ف  العقدري  النه ندمل ثل  ح ال  ثملك    امجدن  ايستثمنو  اا هدرهد، كد  أوج ف 

تسهدو  كتله  البضهدئع اينتجه  خهالل ررهر  امن ه  وودالعتمد  على النمني  الكم   للنق   رد  اث  كتل  نقةثه  فه  التهةاول ثجه  ا  

 M V=P Yمحة   مقسم  على ونع   ورا  النقة ور  ايعد ل  التدل  :

تنيل     والر ، واعتبرند ا  ونع   90ر ذا اخ ند االنتدج العدلي  ايتبد ل بدلةوالر االمنيكي ا  ال   ثخةم  الةوالر االمنيكي ه  

ثج  ا  تك   اق   Mحة ال ح   ، ف  ه ه الحدل  وحس  ايعد ل  رد  كتل  النقةث  ايتةاول  عدي د  ورا  النقة ه  اكثر م  ال ا

تنيل     والر، لك  حس  بعض االرقد  اينش ر  تةل على ا   90ا  اق  م   Vم  حجن االنتدج مقس مد على ونع   ورا  النقة 

 200إلهههى بل غههههد  9000و  9002تنيل ههه   ، وتشهههير االرقهههد  الحةثثههه  لسهههنت   500ردقههه   9113الكتلههه  النقةثههه   ايتةاولههه  بدلهههةوالر منههه  

ضهعفد ممهد هه  مطله   مه  حجهن الكتله  النقةثه  ال اجه  تهةاولهد ، وقهة وهدهن هه ا  53تنيل    ، وف  ه ه الحدل  نستنت  انه  لهةثند 

 1االمن ف  خن  النمني  الكم   للنق  .

حجهههن االنتهههدج " ا  بهههي  االقتصهههد  النقهههة  واالقتصهههد  الحق قهههي" والههه   يع ههه  وجههه   ورغهههن عهههة  التندوههه  بهههي  الكتلههه  النقةثههه  و 

 %3إلى  %99معةالمل  تضخن منتفع  إال ا  ال اقع يعك  غير ذلك ح   نالح  انخفد  معةالمل التضخن م  مست ى مت و  

 2ون امل تقنيبد، والشك  التدل  ث ضح ذلك. 90ف  مة  

 التضرم العالم  (:1-1)شكل رقم 

 %لتغيرا

 
Source : Patrick Artus & Autres, La Crise des Subprimes", Rapports du Conseil d’Analyse Economique, Paris , La 

Documentation Française, 2008, P12. 

 ةالعكه  رقه رعلهى التضهخن معهةالمل ذلهك علهى ثهنعك  لهن العدي ه  السه  ل  نالحه  مه  خهالل الشهك  اعهاله انه  رغهن ورهن 

 اينكزي . البن   الوتقالل   نمنا التضخن مكدرح  مصةاق   و دودمل تعزيز وه ا بسي  التضخن معةل انخفض

                                       

ث  وإ اريه ، العهة  الثدم ،جدمعه  محمهة خ ضهن بسهكن ، بسهكن ، ، مجله  أبحهدث اقتصهد انتشوار عودوى االزموات املاليوةب  ب ايد  محمة،وهم   ايهنار، - 1

 .52-53، ص ص 9090الجزاجن، يسمبر 
2- PATRICK ARTUS & AUTRES, OP. CIT., P.15. 



 وقنوات تدويلها لالتحاد األوروبي 7002األزمة املالية العاملية...................................................الفصل األول 

09 

 

 الت نولوجيا : ققاعةالفرع الراب 

ف  أواخهن القهن  العشهني  وتحةثهةا مطلهع املف ه  الثدلثه  عهنف العهدلن ن عهد جةثهةا مه  امامهدمل ايدل ه  عنره  بأامه  "رقعهدمل 

بههةأمل حههي  أ رجهه  أوهههن تلههك الشههنكدمل فهه  وهه   امورا  ايدل هه  فهه  ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  والهه   يعههنف  شههنكدمل امنررنهه "

" ح   ارتفع  اوعدر أهن تلك الشنكدمل ف  البةاث  بشك  كبير جةا ف  وق  حق  ر   عة  قل   م  تلك NASDAQندوةا  "

 2:وقة تنت  ع  ه ه امام  مدثل  9000،1قدع  ف  الشنكدمل أرودحد حق ق   ممد أ ى إلى انفجدر تلك الف

 انخفد  أوعدر تلك اموهن بسنع  ووص ر  ملح   ؛ -

 والت  أ مل إلى إغال  أو ا  ايدل اممنيك   بشك  مدق ؛ 9009تزام  ه ا االنخفد  مع حةوث هجمدمل ويتمبر  -

 ؛9009بديدج  ف   20 ال  اوتمنار االنخفد  لتهب  ق م  مدشن التكن ل ج د اينجح لنسةا  بح -

وذلههك لحفههز النمهه  االقتصههد   نت جهه   % 9إلههى  % 2.93ق ههد  بنههك االحت ههدطي الف ههةرال  اممنيكههي بخفههض وههعن الفدجههة  مهه   -

 لتأثن تلك الشنكدمل بشة . 

 -الرهن العقاري  أزمة-7002املالية العاملية  زمةاأل املطلب الثاني:أسبا  

 ايندوهب  وف المهن ه هأمل ع امه  عهة  إلهى تعه   بهةورهد والته  العقهدرامل رقدعه  إلهى اموهدس  فه العدي ه  ايدل ه  امامه  تنجهع

 .الع ام  تلك أهن ثل  ر مد ون جز بعةه يد مهة منهد وك  الع ام  ه ه تضدرنمل ح   إنفجدرهد، ثن لتك ينهد

 الر.عالية املر*الفرع األول : تراخي قيود االقراض واالقراط في من  القروض العقارية 

هنههد  وههم  مهه  وههمدمل امامههدمل يشههرر  ردهههد الكثيههر مهه  البلههةا  وههه  رههن  النمهه  االجتمههدني ووهه ء ت ايعهه  ، ممههد وههدعة علههى 

 ه ر الطفنامل الت  حةث  ف  أو ا  االوكد  مدخنا. وقة ودهن أثضهد ه كه  نمهن تم يه  العقهدرامل السهكن   فه  بعهض البلهةا  

  3 ايدل . ف  تعم   الكسد  العقدر  وعة  االوتقنار

وخههههالل منتصهههه  ههههه ا العقههههة كدنهههه  اموههههن اممنيك هههه  ههههه  أكبههههر مقرههههر  فهههه  االقتصههههد  العههههدلي ، ح هههه  حلهههه  محهههه  اموهههه ا   

الندشس  الت  ت ل  ه ا الةور ف  منتص  التسع ندمل، ل لك كدن  البةاث  م  الس   اممنيك  ، إلهى جدنه  ق هد  البنه   به غناء 

  ، ح   قدم  البن   بتخف ض معدثير االقنا  ، ح   أن  كد  ال يسم  قب  ه ه الفرر  الندس و رعهن للشناء بشتى ال ودج

مدوسهت  رهدني  -بمن  قنو  إال للمقررضي  ايدهلي  وذلك ورقد الجناءامل م ض ع  م  قب  جته  االقهنا  فه  السه   الثهدن   

 .-مد  ورنية  مد 

اتبعههه  الحك مههه  اممنيك ههه  شههههعدرا ثقضهههي  بتملهههك كههه  مهههه اط   ، حههههي  9009وقهههة بهههةأمل بههه ور امامههه  تبههههرا لل جههه   منههه  وهههن  

امنيكي لسكن  ، ولتحق   ه ا الهةف قدم  بتخف ض معةالمل الفدجة  بشك  كبير اممن ال   أ ى إلى تهدر  البن   ف  تم ي  

                                       

مصووووووويدة السووووووويولة ال ي زيوووووووة كأحووووووود حلوووووووول األزموووووووة......بین وصووووووومة مووووووون انتكوووووووا  رأسووووووومالي ووصوووووووفة مووووووون لووووووور  رههههههه ا  محيرث ،عقبههههههه  عبهههههههة الهههههههالو ، -1

،اينكههههز الجههههدمل  خمههههي  مل دنهههه ، -النمههههد  ايصههههنف  االوههههالمي نم ذجههههد-لتقههههل الههههةول  الثههههدني امامهههه  ايدل هههه  الناهنهههه  والبههههةاج  ايدل هههه  وايصههههنر  ،اياسووووالمي

 .2، ص9001مد   3/2الجزاجن،
ةول  الثههدم  حهه ل: إ ار  االتحههد امل النقةثهه  فهه  ايلتقههل الهه أثوور األزمووة املاليووة العامليووة علووى أداء األسوووا  املاليووة العربيووة،مقهه م  صههبر  ، رحههدل وههم   ،  - 2

 .2، ص9095مد   -00-02،وك كة ،الجزاجن،  ث مي: 9133أومل  90   امامدمل ايدل  ، جدمع  
 أو أ  عقههدر آخهن، وتكهه   ملك تهه  لههه ا العقههدر الورهن العقوواري  *

ً
 ليشههرر  مزههنال

ً
 أو مدوسهه  مهه  أ  ثقرههر  نقه  ا

ً
: ههه  قههن  ثمكه  ايقرههر  وهه اء كههد  رهن ا

 للقهن . وفه  حدلهه  عجهزه عه  وههةا  القهن  ره   مهه  حه  ايقهن  اتخهدذ اإلجههناءامل الكف له  بتملكه  لههه ا العقهدر. ووصه ر  أخههنى ره   الع
ً
قهدر ثبقههل ضهمدند

ِرُ  راهند.
َ
قر

ُ
 واي

ً
قِنُ  منتهند

ُ
 حتى ثتن وةا  القن ، ول لك يسيى اي

ً
 منه ند
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مل أوهعدر العقهدرامل فه  ون  وو لك بهةأ 53الزودج  ال ث  ثنغب   ف  شناء عقدرامل بمسدهمدمل أول   ضع ف  ووأجدل ط يل  تص  إلى 

التصههدعة التهههةريا .وودلتدل  قهههة وهههدهن انخفههد  معهههةالمل الفدجهههة  وارتفهههد  أوههعدر العقهههدرامل فههه  تمهههد   الكثيههر مههه  البنههه   فههه  تقهههةثن 

القنو  لتم ي  شناء العقدرامل بغض النمن ع  االلرنا  بمعدثير الج    االجتمدن   والشنو  الت  كد  ثج  اخه هد بعهي  االعتبهدر 

ن  القنو  مث : اله ام  االجتمدن   بي  ق م  العقدر وق م  القن ، والتأكة م  وج    خ   اجن لهةى الزوه   وقةرته  علهى عنة م

اوهههههرر ا  امقسهههههد  الشههههههني  ، بههههه  أ  هههههه ه البنههههه   لجهههههأمل إلهههههى شهههههنكدمل التهههههأمي  لتغط ههههه  مخهههههدطن عهههههة  التسهههههةثة كبهههههةث  للهههههه ام  

نمهههنا لالرتفهههد  الكبيههر فههه  معهههةالمل  9002عهه  تسهههةثة مسهههتحقدتهن الشهههني  ابتهههةاءا مهه  االجتمدن هه ، وودلتهههدل  عنههةمد عجهههز ايسهههتفةث  

 .1الفدجة  انتقل  امام  إلى قطد  التأم ندمل إضدر  إلى القطد  ايدل  وايصنف 

ن ووصههف  عدمهه  ثمكهه  القهه ل أ  العقههدرامل فهه  ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  تعتبههر أكبههر مصههةر ل قههنا  واالقررا ،ح هه  تسهه ط

قنو  النه  العقدر  على تم ي  االوكد  ف  ال الثدمل ايتحهة  اممنيك ه  ، وتهزاحن امنه ا  امخهنى مه  القهنو  غيهر العقدريه ، كمهد 

والشهك  التهدل  ث ضهح 2كمد أصبح  أ ا  م  أ وامل االجتمد  العدلي ، بدعتبدرهد شك  م  امشكدل التقل ةثه  للقهنو  االوهتهالك  .

 .9000/9002اي جه  للعدجالمل اممنيك   خالل الفرر   حجن  قنو  النه  العقدر  

 : قروض الرهن العقاري املوجهة للعایالت األمري ية(1-2رقم ) الشكل

 ال حة  : مل در  والر.                                                                       

 
دراسووووة ألزمووووة الوووورهن العقوووواري فووووي الواليووووات املتحوووودة –املاليووووة: الوقايووووة والعووووال   العوملووووة االقتصووووادية واألزموووواتلعقهههه   ند ثهههه ، ايصههههةر:

 .929ص، 9099/9095، جدمع  الحدج لخضن، بدتن ، الجزاجن، -غير منش ر -أطنوح   كت راه، -األمري ية

بلعهههه  ق متهههههد حهههه ال   نالحهههه  مهههه  خههههالل الشههههك  أعههههاله االرتفههههد  الكبيههههر فهههه  حجههههن القههههنو  العقدريهههه  ايمن حهههه  للعههههدجالمل ، والتهههه   

مل هههدر  والر، وههههه  مههههد يعكهههه  3000أثههه  لههههجل  حهههه ال    9000مقدرنهههه  بسههههن  %900بزيههههد   تقهههةر    9002مل هههدر  والر وههههن   90000

ب ضع و دو  نقةث  تق    9000الرراخ  ف  شنو  االقنا  ف  و   النه  العقدر  ، رقة قد  االحت دطي الف ةرال  اممنيكي  ون  

  النهن هه ، والتهه  تتميههن بدمكدن هه  مشههدرك  ايهه اط  ذو الههةخ  ايههنخفض فهه  تم يهه  مشههدريع  العقدريهه  بدلحصهه ل علههى أوههدس القههنو 

على تلك القنو  النهن  ، كمد تت   تلك الس دو  الفنص  لك  أرنا  املجتمع اممنيكي مهمد كهد   خله  ايشهدرك  فه  هه ه الس دوه  

 3بغ   تحق   هةر  ايتمث  ف  تملك عقدر خدص.

                                       

 .95-95  ، ص ص9001"، ار ل ج نة للنشن، لن ت كن بلة النشن، PRIME-SUBتداعيات األزمة املالية العاملية "أزمة عبة القد ر بلطدس، - 1
منجهع وهدب ، ، -زموة الورهن العقواري فوي الواليوات املتحودة األمري يوةدراسوة أل –العوملة االقتصادية واألزموات املاليوة: الوقايوة والعوال  العق   ند ث  ، - 2

 .925ص
 .932ب  ندصن محمة ، منجع ودب ، ص - 3
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 قهنو  أنههد أوهدس علهى صهنف  والته  القنو  أهن ه ه بي  وم  العقدر  بدرتفد   رج  املخدطن ردهد، النه  قنو تتمين 

 1املخدطن  مدثل :  عقدر  عدل   ره 

يقررضهي  مه  ذو  الهةخ  ايتهةني أو غيهر  قهنو  وهه  : subprime -املمتوازة دون  -الثانويوة العقواري  الورهن قوروض .9

، أ  أنههد تمهن   %03ونسهب  مبلهغ القهن  إلهى ق مه  ايمتلكهدمل تتجهدوا  %33تتعهةى الهةخ  إلهى الهةث  بنسهب  نو ثتميه ايسهتقن و

، وههه  تنتهه  بمههة  -يقررضههي  ال ثتمتعهه   باههح  مههدل  قهه   وال تتهه رن رههدهن شههنو  ايههالء  ايعههه    والقههةر  علههى تسههةثة الههةث   

ف  السن امل امولى ثن بمعةالمل متغبر  وأكثهر ارتفدعهد ر مهد بعهة، كمهد أ  ون  بمعةالمل ردجة  محةو    50اوتحقد  تةو  ح ال  

جههزءا كبيههرا منهههد مههن  للعههدجالمل عهه  طنيهه  ووههطدء ال ثخضههع   م  رقدبهه ، وههه ا النمههد  ال ثمكنهه  العمهه  إال  إذا بق هه  معههةالمل 

 القنو  منخفض  وق م  العقدرامل ف  تزاثة مستمن، ضدمن  ب لك رأس ايدل والف اجة.

 القوووووروض العقاريوووووة مووووون الدرجوووووة الثانيوووووة والتووووو  عرقووووو  بوووووالرهون العقاريوووووة األقووووول  صوووووفة عاموووووة يم ووووون القوووووول أنب

" أو "القروض الرديئة"، منح  لفئة من الزباین ال تتوقر قيام أدنى شروط االقتراض إما ألن الدخل كان subprimeجودة"

ام أية ضمانات تسم  لهم باالستفادة من االقتراض أو الكل معا غیر كاقيا أو ألن املعنيین باألمر ليس لديام عمل أو ليس لدي

، وبإعتبووار أن املرووالرة كبیوورة فووي عوودم اسوووترداد القوورض ناوود أن سووعر الفایوودة الووذي تفرضوووه البنوووك فووي هووذ  الحالووة ي وووون 

حترازيووة املتعووارف التوو  تطبووق قياووا عووادة الشووروط اال  prime*مرتفعووا  وهووذا مقارنووة موو  القووروض الرهنيووة موون الدرجووة األولووى 

علياوووا واملعموووول ملاوووا عامليوووا واوووي أخوووذ جميووو  االحتيالوووات مووون أجووول ضووومان اسوووترداد املبوووال  املقترضوووة حسوووب االسوووتحقاقات 

املنصوووص علياووا فووي وثقووة القرض.حيووث أن الزيووون موون الدرجووة األولووى يعتبوور زبونووا قووادرا علووى اسووترداد أقسوواط القوورض وقووق 

من مامل القوروض الرهنيوة  %19إلى  7002الرهنية العقارية من الدرجة الثانية سنة وقد وصل  القروض 2العقد املوق .

 :مري ية، والشكل التالي يوح  ذلكاأل 

 في اجمالي القروض العقارية "subprime"حصة الرهون العقارية عالية املرالر(:1-2الشكل )

 
Source: Stéphane Sorbe, "Saisies immobilières aux États-Unis et pertes des institutions financières", Éditeur 

Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi Direction générale du Trésor et de la Politique économique, 

TRÉSOR-ÉCO, N° 57 ,Mai 2009 , P 6. 

                                       

،منجههع وههدب ،  دراسووة ألزمووة الوورهن العقوواري فووي الواليووات املتحوودة األمري يووة–العوملووة االقتصووادية واألزمووات املاليووة: الوقايووة والعووال  العقهه   ند ثهه  ،- 1

 925-929ص ص 
  ايقرر  ثتمين بمالء  مدل   عدل   ووةو  مخدطن . *
 . 50عبة القد ر بلطدس، منجع ودب ، ص-2



 وقنوات تدويلها لالتحاد األوروبي 7002األزمة املالية العاملية...................................................الفصل األول 

22 

 

رق  ف  السن امل امخير  وف  ال الثدمل ايتحة  بدلتحةثة ، ولهن إ   دهن  القنو  النهن   م  الةرج  الثدن   بنامل إلى ال ج   

 1 .لن ثك  ه ا النم  م  القنو  معنورد خدرج ال الثدمل ايتحة   9009يعنف لهد تطب   ف   ول أخنى ، ر لى غدث  ون  

لنه  بسهههعن متغيهههر بهههد العقهههدر  الثدن يههه  هههه  القهههنو  ايضهههم ن  *إ  القهههنو  التههه  كدنههه  امكثهههر انتشهههدرا فههه  وههه   قهههنو  الهههنه 

"Adjustable Rate Mortgage (ARM) Loan  "    ثقصة  هد القنو  ايضم ن  بدلنه  بح   ثتغير وعن ردجةت  بصف   وري  والت

وهههن  مهههع اخهههتالف فههه  ه كلههههد ح ههه  هنهههد   50مهههة  اوهههتحقدقهد  ، وومع هههى اخهههن هههه  قهههنو  2 وريههه  بنهههدء علهههى وهههعن مدشهههن محهههة 

ARM90/9   وARM 92/5  جيسي  بي  ه ث  الن عي  م  ،الفن  النARM   ه  طه ل ايهة  الته  تكه   ردههد أوهعدر الفدجهة  امول ه  ثدبته

" ثمثهه  عههة  90فدجههة  امولههى الهه   ثكهه   ثدبهه  خههالل العههدمي  امولههي  فهه  حههي  أ  "" وههعن ال9ثمثهه  " ARM 90/9ثدبتهه  ومتغير .رفههي  

يههههة  ثههههالث  ARM 5/92ثهههه ، ثههههتن تثي هههه  وههههعن الفدجههههة  علههههى وودي السههههن امل التهههه  ثكهههه   وههههعن الفدجههههة  ايةر عهههه  علههههى القههههن  عدجمهههه .

 3عدمد. 92 ثك   وعن الفدجة  عدجمد ية  ون امل وبعة ذلك

 الهنه  بقهنو  مقدرنه  الق مه  إلهى القهن  نسهب  لهةاهن تقه  اله ث  ايقررضهي  إلهى مقةمه  قهنو  هه  (: Alt Aقوروض ) .9

مدن هه  أكبههر مهه  جههةار  عمههالء النه نههدمل الثدن يهه ، لكههنهن ثمثلهه   مخههدطن الثدن يهه ،أ  أنهههد ممن حهه  يقررضههي  جههةارتهن االجت العقههدر  

 مه  البهةث  القهن  كهدلقن  تصهن   وراء النجيسهي  السهي  بمثدبه  ال ثدج  اكتمدل عة  أكثر م  مقررضي  القنو  ايمتداي  ويعة

 ".أ الفس 

 وبمعنى أخرAlternative A Loan-السو ن  العقواري  بوالرهن ضومون امل القورض به يقصد -القرض البديل من الفئة أ 

 إلوى القورض نسوبة أن مون علوى الورغم التقليديوة، االیتموان إرشوادات أحسون مو  عاموة بصوفة يتطوابق األولوى الوذي الدرجوة مون

 االكتتوا  فوي بورامج القورض تأهيل عدم في تتسبب األخرى  العوامل أو نوعه أو إشغال العقار وض  أو القرض وثایق أو القيمة

 4 ."أ الفئة من البديل القرض "القرض تصنيف الریيس   وراء السبب بمثابة الوثایق اكتمال عدم دويع .العادية

 امنيكل(.  والر مل     إلى أمنيكي  والر أل  500  كبير  جةا )م   مبدلغ ذامل عقدر   ره  قنو  ه  Jumbo قروض .5

 Jumbo Mortgage Loan األولوى الدرجوة مون ي عقوار  بورهن مضومون  قورض بوه بورهن يقصود مضومون  كبیور قورض 

 بموجب به املسمو  األقص ى الحد عن يزيد ول ن برصيد " prime"مهم  قئة من التقليدية االیتمان توجياات م  يتواقق عادة

 .5ماك قريدي ومؤسسة ماي قاني وهيئة ماي جين  مؤسسة الت  ترعاها البرامج

 

                                       

 .50عبة القد ر بلطدس، منجع ودب ، ص -1
عة الكسد  الكبير بكثدر  على مقررضي  النه ندمل ايتخصصي ، وكدن  أص لهن امودو   متمثل  فه  لقة كد  يعتمة و   قنو  النه ندمل ال   انيث  ب*

ي كثيهرا قنو  النه نهدمل ذامل السهعن الثدبه  ط يه  امجه  ، وخصه مهن امودوه   متمثله  فه  االثهةا  قصهير امجه  ، ومثه  هه ا الكشه  للمينان ه  كهد  يعهدن

، ولررتي  ه ه النه ندمل بأمد  أكثر تن تغ ير طب ع  هه ه القهنو  لهتالء  بصه ر  أرضه  مصهد ر التم يه  مهع م  خط ر  عة  م اءم  ت اري  االوتحقد 

 . ARMقنو  بنه ندمل ذامل وعن قدب  للتعةث  أ  القنو  ايضم ن  بدلنه  بسعن متغير
 5بههههههههههههههههههه را، ص &  ، منشههههههههههههههههههه رامل مدوسههههههههههههههههههه  وهههههههههههههههههههتدنةر -مسووووووووووووووووووورد مصوووووووووووووووووووطلحات عمليووووووووووووووووووات التوريوووووووووووووووووووق-التمويووووووووووووووووووول املووووووووووووووووووونظم  بههههههههههههههههههه را، & وههههههههههههههههههتدنةر  -2

FCOM/MEDIA/3471/32.PDHTTP://WWW.KANTAKJI.  
3- GARY B. GORTON,THE SUBPRIME PANIC, NBER WORKING PAPER SERIES, OCTOBER 2008, P.4. 

 .5ب را،منجع ودب ، ص & وتدنةر  - 4
 .5سدب ، صالنجع اي - 5

http://www.kantakji.com/media/3471/32.pdf
http://www.kantakji.com/media/3471/32.pdf
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 ايمتدا  القنو  أ  نجة ح   *FICOالف ك   بنقد  يعنف مد قب  لةاهن م  االجتمد   رج  لتصن   ثخضع    امرنا  إ 

(prime)  ، الضخم   القنو  وك لك(jumbo)  أمهد بدلنسهب  لقهنو 700 م  أكثر الف ك  نقد  تبلغ ،(Alt-A) رنجهةهد ترهراوح 

 ذلك:والشك  التدل  ث ضح  1،  660 و500    بي  رترراوح الثدن ي  العقدر   النه  قنو  ، أمد   730و  640بي 

 تصنيف املقترضون بنقاط الفي و(:1-5الشكل رقم )

 
Source :Marie-Charlotte Husson, Gwenaëlle Paris, Slimaine Bsiss, Amaury Planchenault, "Crises des Subprimes: 

Origine, déclenchement et contagion " ,ceram business school ,p3. 

، ووهن ايقررضي  ال ث  ف  منحل  مع ن   250لةاهن عد    رج  ر ك  أق  م    subprime  ر   ايقررضي  م  الةرج  الثدن

شههنا السهدبق ، أو كهدن ا قهة تعنضه ا ل رهالس فه  السهن امل القل له   95إلهى  99قصنوا أو تأخنوا ف  وةا  بعض الةث   خهالل ال 

 ايدض  .

ثحصهههل   علهههى  %00-23بهههي   LTV**بنسهههب  القهههن  إلهههى الق مههه   وهنهههد تجهههةر االشهههدر  رقههه  إلهههى أ  ايقررضهههي  الههه ث  ثتميهههنو 

، بينمد  %900-20رتك   نسب  القن  إلى الق م  ترراوح بي   ALT-A" أمد قنو  prime" وايمتدا " jumboالقنو  الضخم  "

 لك: والجةول التدل  ث ضح ذ subprimeبدلنسب  لقنو  النه  العقدر  الثدن    %900-20تك   ه ه النسب  بي  

 

 

 

 

                                       

. وارتفهد   رجه  ر كه  تع ه  أرضه  رنصه  030إلهى  500بهي   FICO، وترهراوح  رجهدمل الف كه  Fair Isaac  & Companyر ك  ه   رج  االجتمد  الت  وضهعهد  *

 لتسةثة القن .
،منجههع وههدب ،  ملتحوودة األمري يووةدراسووة ألزمووة الوورهن العقوواري فووي الواليووات ا–العوملووة االقتصووادية واألزمووات املاليووة: الوقايووة والعووال  العقهه   ند ثهه ، -1

 .925ص
** Value (LTV) Ratio-to-Loan   على ق م نسبة القرض إلى القيمة 

ً
العقدر ال   ثم له  القهن   ثقصة  هد رص ة القن  ايضم   بنه  إمد مقس مد

  علههى السههعن الهه   ثةرعهه 
ً
 لكم هه  الحصهه  التهه  ثمتلكهههد ايقرههر  مهه   ايقرههر  مهه  أجهه  اقتنههدء العقههدر. وتعههة  نسههب  القههن  إلههى الق مهه  أو مقسهه مد

ً
مق دوههد

حصه  ايقرهر  ايعنضه  للمخهدطن، وقله  الحمدثه  ايتدحه  للمقهن  بسهي   ثضم  القن . وكلمد اا مل نسب  القهن  إلهى الق مه ، كلمهد قله  امص  ال  

 .تنتي  الضمد 
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 وصف سو  أصناف قروض الرهون العقارية(:1-9الجدول رقم )

 
Source :Gary B. Gorton, “The Subprime Panic”, NBER Working Paper Series ,October 2008, p.5. 

 يلهههد إلههى منهههد قههة تههن تح %10وعلههى الههنغن مهه  أ  أغلهه  القههنو  النهن هه  مهه  الةرجهه  الثدن هه  ههه  ليسهه  مهه  النهه   الج ههة إال أ  

 أورا  مدل   ثن ب عهد ف  امو ا  ايدل   العدي   م  طنف بن   االوتثمدر وال وطدء ايدل ي  الجة .

وعل هه  ثمكهه  القهه ل بههأ  النكهه   وراء تحق هه  الههنو  السههنيع مهه  طههنف بنهه   االوههتثمدر وال وههطدء ايههدل ي  الجههة  وغ ههد  النقدبهه  

اموههبد  النجيسهه   التهه  أ مل إلههى نشهه   أامهه  القههنو  النهن هه  العقدريهه  مهه  الةرجهه  الصههدرم  مهه  طههنف اله ههرمل ايعن هه  مهه  إحههةى 

 الثدن   ف  ال الثدمل ايتحة  اممنيك  .  

 :تسنيد الديون العقارية وبيعها في األسوا  املالية الفرع الثاني:

 -  عدههد والبنه   التجدريه  ومهد ثمدثلههدشنكدمل االقنا  العقدر  والبنه   ايمل كه  ي-عنةمد ثتجمع لةى الجه  اينشس  للقنو 

مدل ه  جةثهة   محفم  كبير  م  النه ندمل العقدري ، ردنهد تلجأ إلى اوتخةا  ه ه " املحفم  م  النه ندمل العقدريه " إلصهةار أورا 

، ركهأ  البنهك لهن *( Securitization) التوريوق تقرر   هد م  ايدوسدمل ايدل   امخنى بضهمد  هه ه املحفمه ، و هه  مهد ثطله  عل ه  

ثكتهه  بهههدإلقنا  امولههه  بضهههمد  هههه ه العقهههدرامل، بهه  اصهههةر م جههه  ثدن ههه  مههه  امصههه ل ايدل هه  بضهههمد  هههه ه النهههه   العقدريههه  ردلبنهههك 

ثقهة  محفمتهه  مهه  النه نههدمل العقدريه  كضههمد  لالقرههرا  الجةثههة مه  السهه   عهه  طنيهه  إصهةار وههنةامل أو أورا  مدل هه  مضههم ن  

 ا رهههد  العقههدر ال احهههة يعطهههي مدلكههه  الحههه  فهه  االقرهههرا  مههه  البنهههك، و لكهه  البنهههك يع هههة اوهههتخةا  نفههه  بدملحفمهه  العقدريههه ، و هكههه

العقهههدر ضهههم  محفمههه  اكبهههر، لالقرهههرا  بم جبههههد مههه  جةثهههة مههه  ايدوسهههدمل ايدل ههه  امخهههنى، و هههه ه هههه  ايشهههتقدمل ايدل ههه ، و تسهههتمن 

م  اإلقنا  بأومدء ايدوسدمل ايدل   واحهة  بعهة امخهنى، هكه ا العمل   ف  م ج  بعة م ج ، بح   ث لة العقدر طبقدمل متتدبع  

                                       

ى أثًضد: التسن ة )بدإلنجلينث  :  التوريق * يع   تح ي  أص ل مدل   غير ودجل  مث  القنو   (TITRISATIONنس   : وودلفن  SECURITIZATIONوُيسيَّ

قدمل نقةثَّ  وامص ل امخنى إلى أورا  مدل   )أوهن وونةامل( قدبل  للتةاول ف  أو ا  رأس ايدل، وه  أورا  تستنة إلى ضمدندمل ع ن َّ  أو مدل   ذا
ُّ
مل تةر

ع  
َّ
ع ، وال تستنة إلى مجنَّ  القةر  ايت ق

َّ
ةا  م  خالل الرنام  العد  بدل ردء بدلةث ،ولقة كدن  أول عمل   ت ري  ف  ال الثدمل مت ق للمةث  على الس 

، وت وع  لتشم  مجم ع  كبير  م  القنو  ف  ون امل الثمدنيندمل، اث  أمك   م  خالل ت ري  قنو  النه  العقدر   9120ايتحة  اممنيك   ون  

العقدر ، القنو  املجه  للمدوسدمل، قنو  االوتهال ، قنو  الس درامل ومستحقدمل بطدقدمل االجتمد ، ت ري  ك  أن ا  القنو  كقنو  النه  

(، وه  ب لك تمك  مدوس  االقنا  امصل   ASSET BACKED SECURITIES)ABSوك  ه ه السنةامل شكل  مد يسيى امورا  ايدل   ايضم ن  بأص ل 

دراسة ألزمة الرهن العقاري في –العوملة االقتصادية واألزمات املالية: الوقاية والعال  نمن  العق   ند ث ، م  نق  مخدطن االجتمد  إلى ايستثمني ....أ

 .939-939منجع ودب ،ص ص ، -الواليات املتحدة األمري ية
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أ ى تنكز اإلقنا  ف  قطد  واحة " العقهدرامل" علهى ايهد   املخهدطن، و وهدعةمل ام وامل ايدل ه  الجةثهة  " ايشهتقدمل" علهى تفهدقن 

 1ه ا الخطن بزيد   أحجد  اإلقنا  م ج  تل ى اي ج .

، -أورا  مدل ه  عدل ه  ايهن و  وقل له  املخهدطن -ست يدمل عدل   م  قبه  وكهدالمل التصهن  عنة م *وتصن   ه ه امورا  ايدل  

وتبههد  ههه ه امورا  ايدل هه  للمسههتثمني   ايدوسسههي  وشههنكدمل التههأمي  علههى الح ههد  وصههند ث  ايعدشههدمل ومههد ثمدثلهههد، كمههد تشههرر  

وههتثمدر، علههى أوههدس أ  تلههك امورا  تتميههن بمسههت ى وهه  ل  امورا  مهه  الجهههدمل اينشههس  للقههنو  العقدريهه  ذاتهههد، كنهه   مهه  اال 

ح ه  تقهه   البنه   التجدريه  واالوههتثمدري  بأخه  مناكههز  2كمهد أ  حصه ل  الب ههع ته ه  إلهى الجههه  الته  أصههةرمل امورا  لصهدلحهد.

خدصهه  ". كمههد تقهه   البنهه    علهى ههه ه امورا  ولكنهههد ال تحههتف   هههد فهه   ردتنههد بهه  فهه  حسههدبدمل خدصهه  تههة ى "منكبهدمل اوههتثمدري 

 لتم يه  شهناههد. وتعتبهر كدره  امطهناف فه  وضهع ج هة طديهد كدنه  أوهعدر 
ً
، بمن  ايستثمني  ف  ه ه امورا  قنوضد

ً
التجدري ، أثضد

العقههدرامل فهه  ارتفههد ، ح هه  ثههتمك  ايقررضهه   مهه  إعههد   تم يهه  قنوضهههن و رههع مههد علههدهن مهه  الرنامههدمل . ويحصهه  ايسههتثمنو  فهه  

، علهى عمه التهن، وكه لك تحصهه  ام 
ً
ورا  ايدل ه  علهى ع اجهةهن عه  طنيهه  مهةر عدمل تسهةثة القهنو  . ويحصه  ال وههطدء أثضهد

وتسههههم  عمل هههه  الت ريهههه  للمدوسههههدمل اينشههههس  لههههألورا  ايدل هههه  أثضههههد بدلحصهههه ل علههههى اثههههنا  مهههه  3وكههههدالمل التصههههن   علههههى روهههه مهد.

سههد عنضه  ملخهدطن االجتمهد  أو السه   أو السه  ل  ،منههد تي هع القهنو  امتعد  على أنشطتهد لضمد  التغط    و  أ  ترهر  نف

الت  تبرمهد، ويمك  للمدوسدمل اينشس  لألورا  ايدل   أ  تع ة شناء مخدطن الس   ع  طني  شناء السهنةامل ايدل ه  ويحصه  

ككهه  علههى مندرهه  أكبههر إلههى رأس ايسههتثمنو  علههى أصهه ل ره نههدمل عقدريهه  أكثههر وهه  ل  وتن عههد، كمههد تحصهه  وهه   الههنه  العقههدر  

ايههدل ، فهه  حههي  تحصهه  شههنكدمل خةمهه  الههنه  العقههدر  علههى أتعههد  مجزيهه  واثههنا امل مهه  الف اجههة، كمههد ثكسهه  مصههةرو السههنةامل 

  4. -ردني مد  ورنية  مد  -ايدل   ايضم ن  بنوهدمل عقدري  أتعدبد ع   ضمد  التغط   

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 ج   إ ار  املخدطن ف  ايدوسدمل اثرد  ايلتقي الةول  الثدل  ح ل:اوررات،األزمات املالية املعاصرة  األسبا  و الدرو  املستفادة، ااثن  بلقدون -1

 .2،ص9000ن رمبر  92-93والتحةثدمل، جدمع  حسيب  ب  ب عل  ، الشل ، الجزاجن، 
بشهههد امل ايشههدرك ، كمههد ثطلهه  علههى امورا  التهه  -رههدني مههد –ثطلهه  علههى امورا  ايدل هه  التهه  تههن ت ريقهههد مهه  محفمهه  مدوسهه  الههنه  الق م هه  الفةرال هه   *

 بدمورا  ايضم ن  بدلنه  العقدر  . -رنية  مد –د م  محدر  الشنك  الفةرال   لقنو  اإلوكد  العقدر  ثتن ت ريقه
، منجهع وههدب ،  دراسوة ألزمووة الورهن العقوواري فوي الواليووات املتحودة األمري يووة–العوملوة االقتصووادية واألزموات املاليووة: الوقايوة والعووال  العقه   ند ثهه ، - 2

 .932-932ص ص 
ايههههدتمن الههههةول  حهههه ل: القطههههد  الخههههدص فهههه  التنم هههه : تق ههههه ن  ،-قنوووواة أسوووووا  رأ  املووووال-أثوووور األزمووووة املاليووووة العامليووووة علووووى الوووودول العربيووووةم  ههههيى،  عمههههد -3

 .5،ص9001مدرس 95/93واوتشناف، بيرومل، لبند ، 
، 9002، صهههنةو  النقهههة الهههةول ،  يسهههمبر 5، العهههة  55، مجلههه  التم يههه  والتنم ههه  ، املجلهههة  الرهونوووات العقاريوووة الثانويوووة ماسووومات أزموووةرانهههةال  و ، -4

 .92ص
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مدوسهتي  مهدل تي  مكه نتي  مه   زء امكبر م  ت ري  قنو  النه  العقدر  ثتن م  طهنفرفي ال الثدمل ايتحة  اممنيك   ردلج

أكبهر  وقهة شهك  وه   وهنةامل الهنه  العقهدر   Freddie Mac**ورنيهة  مهد  *Fannie Maeطهنف الحك م االمنيكه  وهه  رهدني مهد  

 1و   للسنةامل ف  العدلن، بعة و   ونةامل الخزان  اممنيك  .  

، ح نمد الرنم   "GNMAدو   للت ري  ف  ال الثدمل ايتحة  اممنيك   وضعتهد مدوس  النه  الق م   الحك م   "إ  اللبن  امو

الرنم  بضمد  وةا  الف اجة وامص  فه  تهدري  االوهتحقد ، حتهى له  تعهن  ايقرهر  ملخهدطن التخله  عه  السهةا  ، وهه ا الضهمد  

وههههي  ايههههدل ي  ل ضههههع اموههههدس إلمكدن هههه  تح يهههه  قههههنو  الههههنه  الضههههمد  كههههد  بمثدبهههه  نقطهههه  التحهههه ل التهههه  مهههههةمل الطنيهههه  أمههههد  ايهنة

العقههدر  إلههى أورا  مدل هه  تتسههن بةرجهه  عدل هه  مهه  السهه  ل ، وتبههةأ خطهه امل ههه ه الفكههن  بق ههد  الجههه  ايقةمهه  لتلههك القههنو  بينههدء 

  بههدلقنو  التهه  تتسههن محفمهه  منهههد، ثههن اصههةار وههنةامل فهه  مقدبلهههد بق مهه  اوههم   صههغير  تجعلهههد أكثههر جدذب هه  للمسههتثمني  مقدرنهه

  2بضخدم  ق م  ك  منهد.

 توريق القروض العقارية(:1-10الشكل رقم )

 
Source : La crise des subprime, www.la-revanche-des-ses.fr/CoursCAEsubprime.doc ,consilte le 03/08/2017 a 08:11,p14. 

                                       

(، ثت ا  رأس مدلهد بي  الجمه ر ،وه  شنك  رموس أم ال )  9150:أنشئ  " ردني مد  " ف  عد  -قاني ماي-مؤسسة الرهن العقاري الولنية الفيدرالية *

تف  ) رهههدني مهههي ( بعشهههن النه نهههدمل العقدريههه  تقنيبهههد، وتحتههه   لكههه  تحههه  وهههلط  حك م ههه ؛ أههههن عمههه  لههههد هههه  تنمههه ن وتنسههه   وههه   الهههنه  العقهههدر . تحههه

مل در  والر م  النه ندمل العقدري  . ره  تتعدقة مع ك دندمل مختلف  ) البن   ايمل ك  لعمالههد وونه    900لجالتهد (  ردتنهد ( ف  ك  لحم  على مد ثقن  

كن  . ح هه  أ  ههه ا التعدقههة قههة ثكهه   إلزامههي أو إخت ههدر ؛ رفههي العقههة اإللزامههي الههنه  العقههدر  (، علههى شههناء قههنو  للسههكندمل القخصهه   أو ملجمعههدمل وهه

تلرهههن  ايدوسهههه  بشههههناء قههههةر معههههي  مههه  قههههنو  اإلوههههكد  مهههه  الجههههه  اينشهههس  بسههههعن وت ق هههه  محههههة ث ، كمههههد تلرهههن  الجههههه  اينشههههس  لتلههههك القههههنو  بي عهههههد 

سه . أمهد النمهد  االخت هدر ، رهال ثخهنج عه  ك نه  صه ر  مه  عقه   االخت هدر، رفهي  ه  للمدوس ، ك  ذلك مقدب  رو   الرنا  تةرعهد الجه  اينشهس  للمدو

وهه  روه   ه ا النمد  ثك   م  ح  الجه  اينشس  للقنو  االمتند  ع  ب ع القنو  للمدوس ، ف  مقدب  رو   تةرعهد لهد مقةمد كثم  له ا االخت در 

لق هد  به لك ثجه  أ  تته رن للمدوسه  إمكهدنيتي ؛ إمهد أ  تتحصه  علهى قنوضههد مقدبه  وه  ل ، وإمهد غير قدبل   للن  وليس  لهد عالق  بق م  القهنو  . ول

ةامل تبد لهههد مقدبههه  وهههنةامل للنه نهههدمل العقدريههه . ردلحدلههه  امخيههر  هههه ه تمثههه  عمل ههه  ت ريههه  حق ق ههه . منههه  ثمكهه  ين هههي، القهههنو  والههه   ثتحصههه  علهههى وهههن

 الس   الثدن  .النه ندمل العقدري  أ  يع ة التندال عنهد ف  
هه  وكدلهه  ر ةرال ه  تمتلكههد البنه   ايمل كه  ي  عدههد. تهن إنشهدء ) رنيهة  مهك ( فه  عههد  : -قريودي مواك– الشوركة الفيدراليوة لقوروض اإلسوكان العقواري  **

  ايتأت ههه  مههه  البنههه   ايمل كههه  ،مهه  طهههنف الحك مههه  اممنيك ههه . يشهههدب  عملههههد إلهههى حهههة كبيهههر ) رهههدني مههي (، رهههه  تع هههة شهههناء قهههنو  النه نهههدمل العقدريههه 9120

قدريهه  ي  عدهههد. تع ههة ههه ه الشههنك  تم يهه  نفسهههد إمههد ب صههةارامل لسههنةامل تقل ةثهه  غيههر ايضههم ن  مهه  طههنف الحك مهه ، وإمههد ب صههةار وههنةامل للنه نههدمل الع

 مسمد  " شهد امل ايسدهم  ".  
منجههع وههدب ،  دراسووة ألزمووة الوورهن العقوواري فووي الواليووات املتحوودة األمري يووة،–ال  العوملووة االقتصووادية واألزمووات املاليووة: الوقايووة والعوو العقهه   ند ثهه ، -1

 .932ص 
 .935صسدب ، النجع اي - 2

http://www.la-revanche-des-ses.fr/CoursCAEsubprime.doc
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مه  إجمهدل   %30 ال قدروه  حیه  اي رقه  املخهدطن عدلیه  العقدریه  القهنو  حجهن فه  كبيهرا عنره  السهن امل امخيهر  ارتفدعهد 

 عه  الندتجه  الشهةیة  ايندرسه  بفعه وهه ا  %23حه ال   9002لتصه  وهن   2001 املخدطن عهد   عدلی  العقدری  القنو  حجن

نم  أوعدر العقدرامل اممن ال   ودهن ف  تط ين ه ه الهنةو  ايدل   وايد   الطل  على أ مل إلى  الفدجة  والت  أوعدر انخفد 

 رعه  ق يه  انطالقهد مه  وهن  * MBSه ه اينتجدمل بع ةا ع  أ  رقدب  ، رقة عنف و   االورا  ايدل   ايضم ن  بهنه  عقهدر  

  والجةول التدل  ث ضح ذلك: 9000

 من لرف الوكاالت الح ومية وغیر الح ومية MBS سو   إصدارات(:1-9الجدول رقم )

 
Source :Gary B. Gorton, “The Subprime Panic”, NBER Working Paper Series ,October 2008, p5. 

 MBSسو  ال(:1-11الشكل رقم )

 
Source :Patrick Artus et autres, la crise des subprimes, les rapports du conseil d’analyse économique, La 

Documentation française. Paris, 2008 P: 50. 

ووحله ل وهن    9000مه  اإلصهةارامل وهن   % 02اصةارامل ال كدالمل الحك مه  كدنه  تمثه  نالح  م  خالل الجةول اعاله أ  

دبه  ارتفعه  نسهب  فه  ايق %22ايضهم ن  بنه نهدمل عقدريه   MBSأصبح  تمث  اصهةارامل ايدوسهدمل الحك مه  مه  أورا  9002

                                       

*MBS-Backed Securities-Mortgage -  ه ه تشم  آار  امورا  ايدل   الت  ثتك   ضمد  السةا  الخدص  :األورا  املالية املدعومة برهن عقاري

جمع قنو  مضم ن  بنه  عقدر  أو ره ندمل عقدري . ويستلن ايستثمنو  مةر عدمل الفدجة  وأص  القن  ايشتق  م   هد م  قن  مضم   أو م

ه  -ABS - Asset-Backed Securitiesاألورا  املالية املضمونة باألصول أمد  ايةر عدمل ايستلم  ع  القنو  ايضم ن  بدلنه  العقدر  الضدم .

وم ر    االجتمد  اثخني . وم  بي   بتةرقدمل إثنا ث  مت قع ، والت  ثتن ت ل ةهد م  قب  البن     بمجمعدمل امص ل ايدل  السنةامل أو امذو  ايضم ن

  ونةامل مةث ن   بطدق  االجتمد  وونةامل ايةث ن   التجدري  وقنو  الس درامل. اممثل  على ه ه امص ل 
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وكهههد  مههه  بهههي  ايصهههةري  الكبهههدر إلصهههةارامل القطهههد  الخهههدص  شهههنكدمل   9002وهههن   %55إلهههى  9000وهههن   %95القطهههد  الخهههدص مههه  

 JP)( وئه  بهي م رجهد  Bear Stearns)( وويهر إوهررثزن  Brothers Lehman( ولدهمهد  بهناذرا )Wells Fargo)مشهه ر  مثه  ويلهز رهدرج 

(JP Morgan وج لهةمد  وهدك )  (Goldman Sachs)  وونهك أوف أمنيكهد(Bank of America)  إلهى جدنه  عهة  جههدمل إقهنا  كبهرى 

 1عةثة ، تقة  قنو  يقررضي  ثدن يي  مخدطنهن عدل   مث  إنةثمد ، ووام ، وكدنرر  واثة. كبرى 

و ال ايسهتثمنو  فه   إ  ايشدك  بةأمل عنةمد بةأمل أوعدر ايسدك  بدلرراجع، ح   ال ثهتمك  ايقررضه   مه  تسهةثة قنوضههن ،

فههه  امورا  ايدل ههه  مههه  كسههه  ع اجهههةهن . وهنهههد تبهههةأ أوهههعدر امورا  ايدل ههه  بدالنخفهههد ، وودلتهههدل  تقههه   وكهههدالمل التصهههن   بتخفههه ض 

التصههن  . بعههة ذلههك ثبههةأ التههأثير علههى كدرهه  اموهه ا  ايدل هه  ، ويههتقلص االجتمههد ، تتحهه ل أامهه  القههنو  االوههكدن   ر ثسهه  الجهه    إلههى 

 2 اجتمدن    ومدل   عدم  ثمتة أثنهد إلى القطد  الحق قي لالقتصد  اممنيكي وإلى الةول امخنى.إلى أام  

 حدوث انفاار في ققاعة أسعار العقارات :ثالثلالفرع ا

 قبه  عهة  أعه ا  مه  امام ، وذلك بعة انفجدر ر
ً
 كب هنا

ً
قدع  أوهن اا هنمل و   العقدرامل ف  ال الثدمل ايتحة  اممنيك ه  اا ههدرا

شههههههنكدمل اإلنررنهههههه  وهبههههههه   مدشهههههههن ندوهههههههةا  إلهههههههل مهههههههست يدمل ق دوههههههه  ، واإلرهههههههالس ايفهههههههدئ  لهههههههشنك  إنهههههههنو  للطدقههههههه  وضههههههه د  حقههههههه   

أثلهه ل، وههه  مههد أ ى بكث ههن مهه  ايسهتثمني  إلهى تجههن   99ايهسدهمي  ردههد، واالنخفد  الحد  فه  أوه ا  ايهدل اممنيك ه  بعهة أحههةاث 

 رهههي أوهههعدرهداملخهدطن 
ً
 كبيههرا

ً
، وههي  ذلههك ارتفدعههد

ً
ههههد تعهههة مههه  أكثهر أنهه ا  امصهه ل أمدنههد -  واللجهه ء إلههى التعدمهه  رهههي امصههه ل العقدريههه  منَّ

،رقة أ مل ه ه الزيد امل السن ي  ايتكهنر  إلهل ارتفهد  أوههعدر ايههسدك    9003و 9009وتهشك  رقدعه  عقدريه  بهي  عدمي  -الشك  رقن

 فههه  منتصهه  عهههد   3 20،إلههههل  9009تنيل هههه    والر عهههد   50ثهههدمل ايتحههههة  اممنيك ههه  وأورووهههد مههه  فهه  ال ال 
ً
، تنارقهه  ههههه ا  9003تنيل  نههد

هل الزيهههد   رهههي اموهههعدر مهههع ايهههد   كب هههن  رهههي ايعههنو  مهه  العقههدرامل، وايههد   كبيههر  فهه  حجههن وهههنةامل الهههنه  العقهههدر  اينتبطههه   ههههد علهه

ووصههف  عدمهه  ثمكهه  القهه ل أ   PRIME MORTGAGES -SUB ."3 اعهههد وخدصهه  السههنةامل ضههع ف  الجههةار  االجتمدن هه "اخههتالف أن

االرتفههد  فههه  أوهههعدر العقهههدرامل مهههد كهههد  ل هههتن لههه  لهههن ثكههه  هنهههد  بعهههض المهههنوف االوهههتنندج   التههه  وهههدعةمل علهههى ذلهههك، كأوهههعدر الفدجهههة  

 4ل، وورن  الس  ل  الس  ل  بفض  ت ري  القنو  العقدري  .، والس دو  العدم  لةعن تملك ايندا -الشك -اينخفض 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 .92رانةال  و ، منجع ودب ، ص -1
ايههههدتمن الههههةول  حهههه ل: القطههههد  الخههههدص فهههه  التنم هههه : تق ههههه ن  ،-قنوووواة أسوووووا  رأ  املووووال-ر األزمووووة املاليووووة العامليووووة علووووى الوووودول العربيووووةأثووووعمههههد  م  ههههيى، -2

 .5،ص9001مدرس 95/93واوتشناف، بيرومل، لبند ، 
مجلهه  جدمعهه   مشهه  للعلهه   االقتصههد ث    ،تحليوول األزمووة املاليووة العامليووة الراهنووة األسووبا  والتووداعيات والعووال نبههدل محمهه   قصههب ، حسههي  الفحهه ،  -3

 .353، ص 9099،  مش ، و ريد، -العة  امول - 90والقدن ن   ، املجلة 
، منجهع وهدب ،  دراسوة ألزموة الورهن العقواري فوي الواليوات املتحودة األمري يوة–العوملوة االقتصوادية واألزموات املاليوة: الوقايوة والعوال  العقه   ند ثه ،  -4

 .951ص
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 أسعار العقارات وأسعار الفایدة في الواليات املتحدة األمري ية(:1-17الشكل رقم )

 
Source :Patrick Artus et autres, la crise des subprimes, les rapports du conseil d’analyse économique, La 

Documentation française. Paris, 2008 ,P 15. 

إ  اا هههههدر أوههههعدر العقههههدرامل خههههالل تلههههك ايههههة  جعهههه  الكثيههههر مهههه  شههههنكدمل الههههنه  العقههههدر  وايصههههدرف االوههههتثمدري  ثت جههههه   

 1بقنوضهن إلى شنيح  أكبر م  العمالء ال تتمتع باج  اجتمدني ج ة أو قةر  مستقبل   على السةا ، وذلك لسيبي  أودو ي :

 :
ً
وصههه ل وهههه   الهههنه  العقههههدر  التقل ةثهههه  إلهههى منحلهههه  اإلشهههبد ، رمعمههههن الهههه ث  ثنغبههه   بدلحصهههه ل علهههى قههههنو  عقدريهههه  أوال

 تقل ةث  مم  ثتمتع   باج  اجتمدني ج ة، كدن ا قة حصل ا بدلفع  على مث  ه ه القنو .

: إ  ههههه ه التسههههه المل االجتمدن هههه  ايمن حهههه  للعمههههالء الجههههة ، لههههن تكهههه  بدملجههههد  بهههه  خضهههه 
ً
ع  محههههة أهههههن ق اعههههة السهههه  ، ثدن ههههد

لهه  مهه  طلهه  عدجههة أكبههر. ولهه لك كههد  معههةل الفدجههة  علههى مثهه  ههه ه السههنةامل أكبههر مهه    ردالوههتعةا  لتحمهه  مخههدطن  أكبههر ال بههة

 معةل الفدجة  على السنةامل التقل ةث ، وه  مد ثزية م  أرودح مصةر  القنو  وايتعدملي  ردهد.

در  بشههك  عههد  والسههك  تحةثههةا، علههى تحق هه  حلههن ايالثههي  مهه  امشههخدص فهه  تملههك وهكهه ا ن ههح السهه   ايههدل  للتم يهه  العقهه

 لك  مزنل  بت رير شعدرا اممنيك   ايتحة  ال الثدمل حمل  قةر 2.%21.9إلى  9005ايندال ح   وصل  نسب  تملك ايندال ون  

 الحصه ل  مه اط  لكه  ثمكه  وأصهب  العقهدر لمجهد فه  االوهتثمدري  والبنه   ايكدته  العقدريه  انتشهدر علهى هه ا رسهدعة ، مه اط 

 3الشهن . اإلثجدر ق م  القن  البةاث  ف  تعد ل شهني  أقسد  على ثمن   رع مقدب   ف  مزنل  على

 

 

 

 

                                       

 .352حم   قصب ، حسي  الفح ، منجع ودب ، صنبدل م -1
، أبحههدث اقتصههد ث  وا اريهه ، العههة  الثههدم ، جدمعهه  واقوو  األزمووة املاليووة العووالم  وانعكاسوواتاا علووى مسووتوى االقتصوواد ال لووي والجز وويثح ههدو  مف ههة ، - 2

 .952، ص9090محمة خ ضن ،بسكن ،الجزاجن،  يسمبر 
 .55ص،  2009االوكنةري ، مصن، الجدمع  ، الةار ،العالم  املالي النظام واصال  املالية األزمة النجدر، العزيز عبة ابناه ن -3
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 نسبة ملي ة املنازل في الواليات املتحدة األمري ية(:1-13الشكل رقم )

 
Source : Stéphane Sorbe, "Éclatement de la bulle sur le marché immobilier américain", Éditeur Ministère de 

l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi Direction générale du Trésor et de la Politique économique, TRÉSOR-ÉCO, n° 40 

(Juillet 2008),P4. 

لتفههه  وشهههنو  تبهههةو وههههل  لل هلههه  امولهههى، ولكههه  لقههة تهههن تسههه ي  هههه ه العقهههدرامل ملحهههةو ى الهههةخ  فهههى ال الثهههدمل ايتحههة  بطنيقههه  م

بعق   كدن  ص دغتهد بمثدب  ر  ملحةو ى الةخ  رقة كدن  ف  مجملهد التفدف عل  قه اني  الةوله  والحهة االجتمهدني ، ح ه  تضهمن  

لشههههن أضهههعدف عهه  ا 5العقهه   نص صههد تجعههه  القسهه  ثنتفههع مهههع طهه ل ايههة . وعنهههة عههة  السهههةا  يههن  واحههةه تدخههه  ر اجههة القسهه  

الهه   لههن ثههتن وههةا ه رضههال عهه  وجهه   بنهه   فهه  العقهه   تنرههع الفدجههة  عنههة تغيرهههد مهه  البنههك الف ههةرال  اممنيكههي ر مههد يسههيى بههه الههنه  

 GAGES ARMADJUSTABLE RATE MORT .1العقدرى ذى الفدجة  القدبل  للتغ ير 

 .1552/7002خالل الفترة "OFHEOر: أسعار العقار في الواليات املتحدة األمري ية "مؤش (1-19)الشكل رقم 

 
SOURCE :KLEIN LAURE ,LA CRISE DES SUBPRIMES , EDITION REVUE BANQUE ,PARIS, 2008 , P 25. 

، وكدنههه  ههههه ه  9003-9000نالحههه  مههه  خهههالل الشههههك  التهههدل  ارتفهههد  أوههههعدر اينهههدال فههه  ال الثههههدمل ايتحهههة  اممنيك ههه  خههههالل الفرهههر  

لالرتفد  الكبير ف  الطل  على ايسدك  والنهةر  النسهي   فه  العهن  بسهي  نقهص امراضهي  ايتدحه  للبنهدء فه   الزيد   ف  اموعدر نت ج 

                                       

أ، 90،مجلهه  كل هه  بغههةا  للعلهه   االقتصههد ث  ، العههة  ، األزمووة املاليووة:مفهومها، أسووباملاا، وانعكاسوواتاا علووى البلوودان العربيووةكمههدل رايهه ، رنيههة ك رتهه  -1

 .93بغةا  ، العنا ، ص
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ال الثهههدمل ايتحهههة  اممنيك ههه  امكثهههر تحضهههنا ، وعهههالو  علهههى ذلهههك رههه   الطلههه  علهههى ايسهههدك  ارتفهههع بشهههك  ملحههه   بسهههي  وهههه ل  

الرتفهههههد  ايت اصههههه  فههههه  أوههههههعدر العقهههههدرامل ، والس دوههههه  النقةثهههههه  الحصههههه ل علهههههى االقهههههنا  العقههههههدر ، والت قعهههههدمل ايفنطههههه  حهههههه ل ا

، لتنههههههدر أوهههههعدر   9002لتبهههههةأ وتعههههنف أوهههههعدر اينهههههدال انخفدضههههد ابتهههههةاءا مههههه  وههههن   1 الت وههههع   التههههه  اتبعتههههههد الحك مهههه  اممنيك ههههه .

ة ب ههههع عقههههدراتهن ح هههه  هبطهههه  ق مهههه  العقههههدرامل و لههههن يعههههة امرههههنا  قههههد ري  علههههى وههههةا   ثهههه نهن حتههههى بعهههه ، 9002العقههههدرامل صهههه   

واا  م  خسدجن الشنكدمل ايقنض  نت ج  عة  تغط ه  أوهعدر اينهدال ايحجه ا  للقهنو  وايقةمه  للعهدجالمل ايتخلفه   اينه ن ،

عهههه  السههههةا . وقههههة تههههزام  انخفههههد  أوههههعدر العقههههدرامل مههههع انتعههههدش عمل ههههدمل بنههههدء  اينههههدال الجةثههههة  ، رحصهههه  رههههدجض فهههه  العههههن  

وهكههه ا انفجهههنمل رقدعههه  اإلوهههكد  فههه  ال الثهههدمل ايتحهههة  والتههه      أ ى إلهههى انه هههدر أوهههعدر العقهههدرامل .وانخفهههد  فههه  الطلههه  اممهههن الههه

 اعزع  اوتقنار النمد  بأكمل  م  خالل تةميرهد لثق  امو ا  و تسببهد ف  أام  مدل   عدي  .

تحههههة  لههههن ثقههههة  مهههه  قبهههه  البنهههه   والبههههة مهههه  اإلشههههدر  إلههههى أ  التم يهههه  العقههههدر  للمقررضههههي  منتفلهههه  املخههههدطن فهههه  ال الثههههدمل اي 

 BANKS MORTGAGEالتقل ةثه  : ) البنه   التجدريه (، به  قهة  بكم هدمل كبيهر  مه  قبه  البنه   ايتخصصه  ) البنه   العقدريه  

(والتهه  التخضههع لنقدبهه  البنههك االحت ههدطي الفههةرال   LOENS AND SAVINGS ASSOCIATIONSوجمع ههدمل اإلقههنا  واال خههدر 

لعقدري  بطب عتهد ط يل  امج  ف  حي  أ  مصد ر أم ال البنه   العقدريه  وجمع هدمل اإلقهنا  واال خهدر هه  ونمنا ال  القنو  ا

قصهههير  امجههه  ) و ائهههع تههه رير ومجههه  وتحهههه  الطلههه ( رههه   املخهههدطن الندجمههه  عههه  عههههة  التطهههدب  مهههدبي  ررهههرامل اوهههتحقد  مصههههد ر 

  لتلههك ايدوسههدمل ايدل هه  االحتفههد   هههد فهه  مينان دتهههد بأمههد  إال اممهه ال واوههتخةامدتهد تحههة مهه  عههة  القههنو  العقدريهه  التهه  ثمكهه

أنهد التحة م  عة  القهنو  العقدريه  الته  ثمكه  لههد أ  تصهةرهد )تنشهاهد( إذا كهد  مه  ايمكه  ب عههد للمسهتثمني  اثخهني ، ومه  

 2الةث  . وعمل دمل تسن ة أو ت ري  ORIGINATE-TO-DISRIBUTEهند بنامل نمدذج التم ي  ايعنور  به 

 : تقلبات اسعار الفایدة.راب الفرع ال

 مه  كدنه  والبةاثه  خالله ، مه  ايهدل ، وتضهخم  القطهد  فه  بةأمل ال    العدلن منهد يعدني الت -9002أام  – امام  ج ور  إ 

تجههدر  عنههةمد أصههي  االقتصههد  اممنيكههي بصههةم  اقتصههد ث  نت جهه  لتههةمير منكههز  الر.الفدجههة  يعههةالمل ايصههطنع التخفهه ض

العههدي ي  فهه  ن  يهه ر  خ رههد مهه  ا  ثههد   ذلههك إلههى حدلهه  انكمههدش اقتصههد   محههة  قدمهه  الحك مهه  اممنيك هه  بتقههج ع البنهه   

ح هههه  قههههد  البنههههك االحت ههههدطي الفههههةرال  3علههههى االقههههنا  عهههه  طنيهههه  و دوهههه  البنههههك اينكههههز  بههههدلتخف ض ايتتههههدل  موههههعدر الفدجههههة ، 

فههه  جهههدنفي  %2وحهههةه، وذلهههك مههه   9009البنههه   أكثهههر مههه  عشهههن مهههنامل خهههالل عهههد   بتخفههه ض مدشهههن أوهههعدر ردجهههة  االقهههنا  بهههي 

 9009رقههة هبطهه  أوههعدر الفدجههة  إلههى مسههت يدمل متةن هه  جههةا خههالل الفرههر  مهه   4فهه   يسههمبر مهه  العههد  نفسهه  ، %9.23إلهى  9009

ممد ررع الطل   9005ف  عد   %9ح   وصل  إلى   وه  مد يعنف بدمم ال النخ ص  " انخفد  أوعدر الفدجة "  9003إلى نهدث  

ونت جهه  للضههغ   التضههخم   تزاثههة الطله  علدهد.ومههع وههه ل  وتيسهير ههه ه القههنو  وخدصهه  القهنو  العقدريهه   5علهى القههنو ،

 %5.9و % 5.05ح   وص  معةل التضخن ف  ه ث  العدمي  إلى ح ال   9003/9002ف  ال الثدمل ايتحة  اممنيك   خالل عدمي 

                                       

، منجهع وهدب ،  دراسوة ألزموة الورهن العقواري فوي الواليوات املتحودة األمري يوة–العوملوة االقتصوادية واألزموات املاليوة: الوقايوة والعوال  ث ، العق   ند  - 1

 .951ص
 .900صبدغ رر ق ، منجع ودب ، ص-2
 . 5مفتدح صدلح، منجع ودب ، ص-3
مجل  بح ث اقتصهد ث  عنو ه ، الجمع ه  العنو ه  للبحه ث الية واالقتصادية العاملية،دور صناديق الثروة السيادية في معالجة األزمة املني   ب رل  ، -4

 . 15، ص9090شتدء – 9001، القدهن ، مصن، خني  50/51االقتصد ث ، العة ا  
 . 5مفتدح صدلح، منجع ودب ، ص-5
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إلهههى ررهههع أوهههعدر الفدجهههة ، ردرتفعههه  أوهههعدر الفدجهههة  رتضهههدعف  مشهههكل  القهههنو  العقدريههه   اتجههه  االحت هههدطي الف هههةرال علهههى التههه ال ، 

ممكن  االحتمدل يعمن ايقررضي  م  ذو  الةخ ل ايتةن   وذو  املخدطن العدل   ووةأمل تمهن وبشك  جله  حهدالمل  وأصبح  غير

ملختله  أنه ا   9009حدالمل التأخن ع  السةا  بدالرتفهد  ايلحه   عهد   حدالمل التخل  ع  السةا  والوجز على النه . رقة بةأمل

لكدر  أن ا  القنو  بدوتنندء القنو  ذامل أوعدر الفدجة    %90-2أن ا  القنو  العقدري   و  تم ين ح   وصل  إلى مد نسيت  

الوجهز علهى النه نهدمل وقة صدح  ذلك ارتفهد  حهدالمل  9002-9009خالل الفرر   %99الفدجة  الثدبت ، والت  لجل  نسب  أق  م  

 .قنو  ذامل أوعدر الفدجة  ايتغير وخدص  ف  ال 9002-9000النه ندمل ف  السن امل 

 

 

     

  
SOURCE : 

- KLEIN LAURE ,LA CRISE DES SUBPRIMES , EDITION REVUE BANQUE ,PARIS, 2008 , P 23. 

- ECONOMIC FORECAST FOR THE UNITED STATES , REVISING JANUARY  2009 , 

HTTP://WWW.CSUS.EDU/INDIV/J/JENSENA/SFP/US/INDEX.HTM  

السههةا  مههع عههة  مههن   علههى ايههةث  ايقههن  بقههةر  كههد  هنههد  تناخهه  فهه  شههنو  مههن  القههنو  بعههة  اهتمههد  وكمههد ذكننههد وههدبقد

بفدجههههة  البنهههههك اينكههههز  والتههههه  كدنههههه  العقهههههدر  أغلب تهههههد منحههههه  بمعههههةل ردجهههههة  متغيههههر ومهههههنتب  قهههههنو  الههههنه  وفههههه  ايقدبهههه  ضههههمدندمل. 

وههه ا يع هه  أ  امعبههدء 2ح هه  تنتفههع أوههعدر الفدجههة  بصههف  تلقدج هه  كلمههد ررههع البنههك اينكههز  أوههعدر الفدجههة ،  1منخفضهه  فهه  البةاثهه  ،

ثهههههن تزيهههههة بدلتهههههةري ، وإذا تهههههأخن ايهههههةث  عههههه  وهههههةا  أ   رعههههه  ايدل ههههه  للتسهههههةثة عنهههههة االنطهههههال  تكههههه   منخفضههههه  الجتههههه ا  ايقررضهههههي  

، كمههد أ  ايههةر عدمل الشهههني  خههالل السههن امل الهثالث امولههى تهه ه  كلهههد لسههةا  الف اجههة،  نحهه  ثههالث مهنامل تضهدعف  أوههعدر الفدجههة 

 3ممد يع   أ  ايةر عدمل ال ت ه  إلى ملك   جزء م  العقدر إال بعة منور ثالث ون امل.

 

                                       

 .900،منجع ودب ، ص-عدواها وأليات انتقالها-أزمة الرهن العقاري العق   ند ث ،- 1
 .952 دو  مف ة  ، منجع ودب ، صثح - 2
 .90، ص 9000،  ار ايهض ،  مش ، و ريد، ضوابط االقتصاد االسالمي في معالجة األزمات املالية العامليةودمن ممهن قنطقا ، -3

: تطور معدل الفایدة للبنك (1-11)الشكل رقم

 1555/7002االحتيالي الفدرالي األمريكي خالل الفترة 

في  التضرم: تطور معدل (1-19)الشكل رقم

 1550/7002الواليات املتحدة األمري ية خالل الفترة 

http://www.csus.edu/indiv/j/jensena/sfp/us/index.htm
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  *:دور وكاالت التصنيف االیتماني مسراال الفرع

فههه  معمهههن البلهههةا  فههه  العهههدلن ،نجهههة أ  اوهههتخةا  شهههنكدمل التصهههن   االجتمهههدني الخدرج ههه  محهههةو  للغدثههه ، ومههه  أكبهههر شهههنكدمل 

)  Fitch IBCA،  ***) مهههه  ثز( Moody’s، **) وههههتدنةر آنهههة بههه را(  Standard and Poorsالتصهههن   العدي ههه  ايعنورهههه  نجهههة:

فههه  تق ههه ن الجهههةار  اإلجتمدن ههه  مههه  السههه   اممنيكهههي، التههه  ثكمههه   ورههههد  % 13وتسهههتح ذ وكهههدالمل التنقههه   اممنيك ههه  الثالثههه  علهههى 

للمقرههههر  )مدوسههههدمل خدصهههه  أو عدمهههه ( عهههه  طنيهههه  ق ههههدس مخههههدطن عههههة  وههههةا  الههههةث   وتسههههم  العالمهههه  ايعطههههد  للمسههههتثمني  

، وعل هه  تقههة  ال كدلهه  رأاهههد ولكهه  ال تقههة  ضههمد . كمههد تعبههر العالمهه  ر تلههك امعهه ا  علههى معل مههدمل بسهه ط  ومقههنوء  ملخههدطن تعثهه

وي ضح الجةول اي ال  مست يدمل التصن   اإلجتمدني حس  ال كدالمل الثالث   1 م  قب  ال كدل  ع  ايعل مدمل ايقةم  لهد رق .

 السدبق  ال كن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

  ايدل هه  وقههةرتهد علههى ال رههدء يعههنف التصههن   االجتمههدني بأنهه  عبههدر  عهه  عمل هه  تهههةف إلههى تهه رير ايعل مههدمل والتق هه ن ايسههتق  بشههأ  مههةى مالجمهه  ايدوسهه* 

أ  أ   لرنامدتههههدبدلرنامدتههههد التعدقةثههه ، أو جههه    امورا  أو اينتجهههدمل ايدل ههه ، وفههه  نفههه  ال قههه ، ال يعتبهههر التصهههن   ضهههمدند بقهههةر  ايدوسههه  علهههى ال رهههدء بد

م  للطنف ايقدب  أ  قةر  الطنف ايقدب  ورغبت  ايالء  االجتمدن   العد ح ل: التصن   االجتمدني عبدر  ع  رأ  محل  متخصص أو مدوس  متخصص 

 بدلرنامدت  ايدل  . ف  ال ردء
** Standard and Poors  : ه  رن  مه  شهنك "Hill-Mcgraw" "  الته  تنشهن تقهدرين عه  التحل ه  ايهدل  للقه ن اينق لهHill-Mcgraw  هه  رهن  مه  شهنك  مه "

مجدل التصن   االجتمدني مهع مندرسهدهد، تعهنف فه  السه   ايهدل  اممنيكهي مه  خهالل  مدشهن الب رصه   أوهن وونةامل ه  أحة الشنكدمل الثالث ايعنور  ف 

 ".The Outlookتقنينا لالوتعال  ف  الس   ايدل  تسيى    : " 50تنشن ه ه ال كدل  ، "S&P500اممنيك   ."
مهه  حصهه  السهه   فهه   % 50ريهه  ايصههنر  ، تسههتح ذ ههه ه ال كدلهه  علههى ههه  مدوسهه  نشههط  فهه  مجههدل التحل هه  ايههدل  للمدوسههدمل التجد Moody’sشووركة  ***

وهه   9101أول م  أصةر مدشهنامل الجهةار  االجتمدن ه  فه  عهد   Moody’sللقنو   على ايست ى العدلي  ، وتعتبر شنك   مجدل التنبد و التقةثن للمخدطن

تقهه   بتصهن   حهه ال  خمسههي  حك مهه  منكزيهه  تصههةر وههنةامل  Moody’s  كدنهه 9191، ووحلهه ل عههد  - John Moody -وهن  انشههدههد  قههد   هههد جهه   مهه   

   وايهدل ،  رجهه  إقرهرا   ول هد. وتنصههة هه ه ال كدله  مسههت يدمل التق ه ن فه  املجههدالمل التدل ه : جه    اإل ار ، ال ضههع فه  السه   ايههدل ،  رجه  التنه   االقتصههد

  اإلرصهدح والشفدر  ،اإلوهتقنار الس د هي  واتجدههدمل الس دوهدمل االقتصهد ث  وتهةاع دتهد علهى اينون  ايدل  ، اإلطدر ايدوسي  والقهدن ني والتنم يه ،  رجه

صهههه  نمههههد  وههههعن الصههههنف، القههههةر  علههههى السههههةا  وال رههههدء بدإللرنامههههدمل، تق هههه ن مخههههدطن ايقرر ،الشههههنكدء التجههههدريي  النجيسهههه ي ،العالقدمل الحك م هههه  الخد

 والعالقدمل الةول  .
مدوس  تق  ن  ول  ، وه  مدوس  مختلط  أمنيك   و بنيطدن  ، ثت اجة ه كلههد فه  نفه  ال قه  بن  يه ر  و لنهة ، وهه  ه   وكالة التصنيف قيتش ****

  بن  ي ر  . 9195 يسمبر  95أصغن مدوس  م  بي  الثالث . تأوس  ه ه ال كدل  ف  
مجله  البدحه ، العهة  الثهدم ، ، 9002/9000عنو ه  خهالل الفرهر  نس م  حدج م  يى، عل   ردطم  الزهناء، "أثن أام  النه  العقدر  على الب رصدمل ال-1

 .999، ص9090جدمع  قدصة  منودح، ورقل ، الجزاجن،
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 S&P ،Moody’sو  Fitchاني للسندات حسب وكاالتالتصنيف اإلیتم(:1-1الجدول رقم )

 
"التصووونيف اإلیتمووواني بوووین مسوووبب لألزموووة املاليوووة العامليوووة والبحوووث عووون مخووور  لهوووا دراسوووة وضوووعية بلعزوا بههه  علههه ، مهههةاني أحمهههة، ايصهههةر:

 ،9090 يسهههمبر  92و 93ك يهه ، ثههه مي الايهههدتمن الههةول  النابهههع حههه ل "امامهه  اإلقتصهههد ث  العدي هه  مههه  منمههه ر اإلقتصههد  اإلوهههالمي" ، شوورعية"، 

 .01ص 

هنههد  ارتبههد  بههي   رجهه  تصههن   السههنة ومعههةل العدجههة ايطلهه  ، ركلمههد تههةنل تصههن   السههنة كلمههد عكهه  ذلههك ارتفههد  مخههدطن 

الت قه  عهه  السههةا  ومه  ثههن ارتفههع معهةل العدجههة ايطلهه  . وعههد   مهد تقههدس عههالو  مخهدطن عههة  السههةا  بهدلفن  بههي  أوههعدر الفدجههة  

ى السههنةامل ذامل مخههدطن عهههة  السههةا  والفدجههة  علههى السهههنةامل الخدل هه  مهه  مخههدطن عهههة  السههةا ، وتمثهه  ههه ه العهههالو  الفدجههة  علهه

 1حدرزا لألرنا  حتى ثقبل ا على ح دا  السنةامل ذامل مخدطن عة  السةا  امعلى.

الج هة لتلهك ايدوسهدمل الغنو ه  وودلحةث  ع  امام  ايدل   رقة  اتضح خالل امام  عجهز هه ه ال كهدالمل الضهخم  عه  التق ه ن 

رقة قدم  وكدالمل التصن   االجتمدني بمن  السنةامل الت  تضن حزم  م  الةث   الخطن   2العمالق  الت  واجه  خسدجن ضخم . 

قههة اشههررث  مهه  قبهه  بنهه    -للمههةثني  منتفلهه  املخههدطن-( آمنههد وههه ا نمههنا م  الههةث   العقدريهه  AAAوايشههك   ردهههد تصههن فد منتفعههد)

،  وو لك تحمل  مدوسدمل التصهن    Lehman Brothersول مد  بناذرا ، Morgan stanleyكبير  وق ي ، مث  م رغد  وتدنل  

االجتمههدني جهههزءا مهه  مسهههدول   امامهه  ايدل ههه  العدي هه ، ، م  ذلهههك التصههن   غيهههر الههةق   جعههه  البنهه   تتجدهههه  حجههن املخهههدطن التههه  

 3ك  ل  آن ا .تتعن  ل  أو على امق  كدن  غير مةر 

وحسهه  ه سهه  التحق هه  فهه  امامهه  ايدل هه  التهه  تتهه لى التحق هه  فهه  أوههبد  امامهه  ايدل هه  قدمهه  وكدلهه  "مهه  ثز" ل حههةهد بتصههن   مههد 

إضههدر  إلههى ق دمهههد  9002و  9000مل ههدر  والر مهه  امورا  ايدل هه  ايةع مهه  بههدلنه   السههكن   خههالل الفرههر  مههد بههي  عههد   5200ق متهه  

لهههه لك، تتجهههه  أصههههدبع االتهههههد  بضههههناو  إلههههى وكههههدالمل التصهههههن   مل ههههدر  والر مهههه  إلرنامههههدمل الههههةث  ايضهههههم ن .  252د ق متهههه  بتصههههن   مهههه

ال كههدالمل. ولههن  أثيههرمل فه  اثونهه  امخيهر  العةثههة مهه  الشهك   واملخههدوف بشهأ  مههةى مصهةاق   وشههفدر   تلهك االجتمهدني العدي هه ، ح ه 

                                       

ايهههدتمن "التصوونيف اإلیتمووواني بووین مسوووبب لألزمووة املاليووة العامليوووة والبحووث عووون مخوور  لهوووا دراسووة وضوووعية شوورعية"، بلعههزوا بهه  علههه ، مههةاني أحمهههة،  -1

  .01،ص  9090 يسمبر  92و 93اإلقتصد ث  العدي   م  منم ر اإلقتصد  اإلوالمي" ، الك ي ، ث مي  الةول  النابع ح ل "امام 
 .999نس م  حدج م  يى، عل   ردطم  الزهناء، منجع ودب ، ص-2
 . 990-901صبدغ رر ق  ، منجع ودب ، ص ص -3
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ع ه   كثيهر  اعرهرمل عمل هدمل التصهن   الته  تجناههد  مامه  ايدل ه  العدي ه  عه  وجه  تأمل تلك الشك   مه  رهناغ بعهة أ  كشهف  ا

 1.ف  ه ه التصن فدمل تلك ال كدالمل، وك لك اإلجناءامل ايتبع 

   وبصوفة عامووة ي موون القووول أن وكوواالت التصوونيف والتوو  منحو  األورا  املاليووة درجووات عاليووة، علووى أسووا  أن هووذ

انيووة ، لعبوو  دورا كبیوورا فوي حوودوث األزمووة، و تحصوول هووذ  الوكواالت علووى رسووومها موون املؤسسووات األورا  قليلوة املرووالر االیتم

 2املصدرة لألورا  املالية.

 3 :امام  ايدل   من ه إلى مد ثل  إ  مسدهم  وكدالمل التصن   اإلجتمدني لتك   م  بي  اموبد  النجيس   لنش ء

 نمههههههنو  إلههههههى التصههههههن   اإلجتمههههههدني للههههههةث   بدلشههههههك  نفسهههههه  مههههههع العةثههههههة مهههههه  ايسههههههتثمني  وحتههههههى ايدوسههههههدمل أصههههههبح ا ث

 التصن   االجتمدني للبن   حتى ف  الحدالمل امكثر تعق ةا .

    ايزية م  التصن   اإلجتمدني بأق  شفدر   ومزيةا م  التعق ة نت ج  االعتمد  الشةثة م  قبه  ايشهدركي  فه  السه

عههنو  الهةث   غيهر التقل ةثهه  فه  السهه   العدي ه  والتهه  نمه  بشههك  كبيهر فهه  علهى تصهن   ههه ه ال كهدالمل، كمههد ثنجهع ذلههك جزج هد ل

 ررر  قصير ، وايد   تةر  اإلثنا امل والنوح   بشك  كبير.

  االقبدل على مهن   رجهدمل عدل ه  للتصهن   علهى امورا  ايدل ه ، جنبهد إلهى جنه  مهع االعتقهد  بهأ  أوهعدر ايسهدك  وه ف

ح يهههه  القههههنو  إلههههى أورا  مدل هههه  لههههن ثخلهههه  مخههههدطن بدلنسههههب  للمن ههههي،، و رههههع الههههنه  العقههههدر  تنتفههههع  اجمههههد والتهههه  مهههه  شههههأنهد أ  ت

ايقنضههي  للت وههع فهه  قطدعههدمل السهه   عدل هه  املخههدطن )مثهه  النههه   العقدريهه (. ههه ه الزيههد   فهه  خطههن الشههه   ال ثبههةو أنهه  قههة تههن 

 الكش  عنهد ب اوط  وكدالمل التصن   أو ايستثمني .

   على التنبد بشك  صح  ، وقة  رع بدلكثير إلى التخل  ع  وةا  الةث   اينكب ، ممد ثجعلند  رش  وكدالمل التصن

 نطنح تسدمل عمد إذا كد  نمد  التصن   لألورا  ايدل   ه  مع ب  على نح  ج هن ؟

   ليسه   اعتمد  التصن   اإلجتمدني علهى ب دنهدمل عدمه  ومعل مهدمل غيهر مةققه . وعهالو  علهى ذلهك، ره   وكهدالمل التصهن

ملزمهههه  لتنف هههه  العندثهههه  ال اجبهههه  لتق هههه ن  قهههه  ايعل مههههدمل وغدلبههههد مههههد تعتمههههة علههههى التمث هههه  و الضههههمدندمل غيههههر الكدر هههه  مهههه  الجهههههدمل 

 ايصةر  ع  ن ع   الب دندمل، والت  ثي  ف  وق  الح .

 حفد  علهى انحنر  وكدالمل التصن   ف  بعض امح د  ع  مست ى االررراضدمل ف  التصن فدمل الفنية ، والضغ   لل

حصتهد ف  الس   وايد   امرودح، ويبةو أ  ذلك  رعهن للتسده  ف  تطب   ايعدثير وتفد   تع ي  م  في  جة  أو االوتثمدر ف  

 ق اعة ب دندمل جةثة  مكلف  ونمدذج التق  ن.

 فه  التنبهد بدمامهدمل  لطديد اتهم  وكدالمل التصن   بأنهد بط س  ف  الن  على و   امحةاث. وم  اممثل  علهى ذلهك رشهلهد

 بدمرجنتي ( 9009ايدل   الحد   )كمد ه  الحدل ف  أامدمل الةث   امميرك   والالت ن   وانه در عد  

  Derivativesالفرع الساد : ظهور وتنامي أدوات مالية جديدة للتعامل في البورصات وأهمها )املشتقات املالية( 

ل هه  ايسههتحةث  )ايشههتقدمل ايدل هه ( رقههة قدمهه  البنهه   وايدوسههدمل االوههتثمدري  فهه  لقههة تههن االكثههدر مهه  اوههتعمدل ام وامل ايد

محدولهه  منهههد للههتخلص مهه  القههنو  الن ثسهه  بتح يلهههد إلههى وههنةامل وتسهه يقهد إلههى مدوسههدمل مدل هه  أخههنى بعههنو  وع اجههة مغنيهه  

 بي هع تلهك السهنةامل إلهى بنه   وشهنكدمل اوهتثمدري  أخه
ً
نى وهكه ا وهدرمل عمل هدمل الب هع ممهد أ ى وقدم  هه ه امخيهر  بهةورهد أثضهد

                                       

 .90بلعزوا ب  عل ، مةاني أحمة، منجع ودب ، ص  -1
 .5صعمد  م  يى، منجع ودب ،-2
 .99بلعزوا ب  عل ، مةاني أحمة، منجع ودب ، ،ص  -3
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إلههههى تشههههدبك أعمههههدل تلههههك ايدوسههههدمل بح هههه  أ  أ  تعثههههر ثصههههي  أحههههةاهمد وهههه ف ثنتقهههه  إلههههى ايدوسههههدمل امخههههنى وايشههههتقدمل كمههههد ههههه  

معهههنوف تتههه   ايضهههدرو  علهههى ارتفهههد  وانخفهههد  أوهههعدر السهههلع واموههههن والسهههنةامل ، بههه  وأخطهههن مههه  ذلهههك ر نههههد تتههه   ايضهههدرو  علهههى 

تسههتنة إلههى ههه ه امصهه ل الحق قهه  ، أ  بعبههدر  أخههنى ايضههدرو  فهه  حههة ذاتهههد ،والخطههن امكبههر ههه  عههة  وجهه   تنمهه ن قههدن ني  مدشههنامل

ووصه   اريه  بدر ه   Swapsوايبد له   Optionsوالخ هدرامل  Futuresوعة  وج   رقدب  كدر   على ايشتقدمل بأن اعهد ايسهتقبل دمل 

الالعهه   AIGمل ايدل هه  بأنهههد أوههلح   مههدر شههدم  إذ أطدحهه  بههه)ل مد  بههنذر( وعمههال  التههأمي  بدر هه  )ايل ههدر ثن اممنيكههي( ههه ه ايشههتقد

الالعههه  امكبهههر فههه  تهههأمي  وضهههمد  الهههةث   وايشهههتقدمل ايشهههب ه  فههه  أمنيكهههد وومدوسهههدمل اإلقهههنا  العقهههدر  )رنيهههة  مهههد ( وكهههد مل أ  

 تط   بعمدلق  االوتثمدر التجدر  )غ لةمد  ودك ( .

 التأمین وصناديق التحوط  :دور شركاتب الفرع السا

 ال الثهدمل فه  الهنه  مجهدل فه  العدمله  البنه   ابتكهنمل رقهةودهم  شنكدمل التأمي  بشهك  كبيهر فه  انفجهدر أامه  الهنه  العقهدر  ه 

 احةى لةى عل   التأمي  إلى السنة حدم  بت ج   القنو  العقدري ، بتلك السنةامل ايةع م  ضمد  لتق ي  جةثة  طنقد ايتحة 

 البنهك،و أرله  إذا السهنة ق مه  وهةا  له  تضهم  التأمي  شنك  كدن  ذلك نمن وف  شهني  رو   تأمي   رع مقدب  التأمي  ملشنكد

 الت  الشنو  اي حف  بس  امقسد  وةا  ع  ايةثن    ثت ق  وعنةمد السنةامل م  ايزية إقتندء على شجع ايستثمني  مد ه ا

 تتعهن  املختلفه  االوهتثمدر االوهتثمدري  وصهند ث  البنه   وكدنه  ق متههد تفقهة نةاملالسه كدنه  العقهدر   الهنه  عقه   ثتضهمنهد

 ل رالس.

تسهتعم  تقن هدمل التحه    *وه ه امخير  ه  عبدر  عه  صهند ث  اوهتثمدري ف  ه ه امام  ،  التح   صند ث وقة ودهم  أثضد 

مدل ه  مسهتحةث   أ وامل شهناء   هه ه الصهند ث   تخصصه  فه وومع هى أخهن ثمكه  القه ل أ1ضهة املخهدطن ايدل ه  فه  اموه ا  ايدل ه  ،

،  والج    امغنا  مختلف   ث    م  خل   م  ت ل ةهد تن بةورهد الت  السنةامل، م  مشتق  أ وامل والت  تسيى "ايشتقدمل" وه 

وال تخضههههع لق هههه    الصههههند ث  تفتقههههن للشههههفدر    فهههه  معدمالتهههههد منهههههد ليسهههه  ملزمهههه  بنشههههن معل مههههدمل مفصههههل  حهههه ل محدرمهههههد،وههههه ه 2

تنم م   واشنار   لتنم ن عملهد، مدعةا تلك الت  تحكن التعدم  ف  امو ا  الت  تنش  ردهد )تعتبر م  أهن وودج  تبي ض امم ال 

ف  العدلن(.وه  مد جعلهد ف  كثير م  امح د  تشك  خطنا اهة  النمد  ايهدل ، ولعه  أبهنا مثهدل عه  ذلهك ارهالس صهنةو  ا ار  رموس 

، وكهههه لك أامههه  الههههنه  العقههههدر  التهههه  كشههههف  عههه  املخههههدطن ايررتبهههه  عهههه  تعدمهههه  صههههند ث   9110" عههههد  LTCMمههه ال ط يلهههه  امجهههه  "ام 

التحههههه   فههههه  اينتجهههههدمل ايه كلههههه ، وقهههههة قهههههد  النتشهههههدر هههههه ه المهههههدهن  السههههه  ل  النقةثههههه  الهدجلههههه  وايكسههههه  السهههههنيع الههههه   تحققههههه  هههههه ه 

 3هن، ووح اتهد أص ل بق م  تنيل  ني   والر.الصند ث ، إذ تس طن على ثل  مةاوالمل امو

 

 

                                       

أ ا  اوههتثمدر جمههد   تضههن عههة  محههةو  جههةا مهه  ايسههتثمني  امثنيههدء الهه ث  ثبحثهه   عهه  معههةالمل عدجههة منتفعهه  ، ونمههنا لخط رتهههد  صووناديق التحوووط*

 وحفدضد على مصدلح ايستثمني  ثحضن علدهد الرروي  لنشدطهد.
،منجههع وههدب ،  دراسووة ألزمووة الوورهن العقوواري فووي الواليووات املتحوودة األمري يووة–ة االقتصووادية واألزمووات املاليووة: الوقايووة والعووال  العوملووالعقهه   ند ثهه ، -1

 .922ص
رقههههدء جدمعهههه  الز األزمووووة املاليووووة العامليووووة حقيقساووووا...... أسباملاا....تداعياتاا.....وسووووبل العووووال ، علههههى رههههالح ايندصههههير ، وصههههفي عبههههة الكههههنين الكسدوههههب ، -2

   OLASITE.COM/HTTP://BOULEMKAHEL.Y. 93،ص9001الخدص ،االر  ، 
، منجع وهدب ،ص  دراسة ألزمة الرهن العقاري في الواليات املتحدة األمري ية–العوملة االقتصادية واألزمات املالية: الوقاية والعال  العق   ند ث ، -3

 .920-922ص

http://boulemkahel.yolasite.com/resources/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf
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 اإلدارة: وسوء املالية البيانات ووضو  شفاقية عدم :ثامنالفرع ال

 ايدل   وايعل مدمل الب دندمل على لعمالههد ايصنف  ل جتمد  من  البن   وإجناءامل ردهد اإلوتثمدر اينا  ايشدريع تق  ن يعتمة

 هه  الب دنهدمل هه ه إصهةار عه  ايسهدول  والجهه  والعدي ه  املحل ه   هنوف السه    ت قهع علهىو  اإلقتصهد ث ، بدل حهةامل الخدصه 

 لل حهةامل ايهدل  ال ضهع تبهي  الته  ايدل ه  والب دنهدمل امرقهد  ايكلفه  بتقهةثن امودوه   الجهه  تعتبهر الته  القدن ن ه  املحدوهب 

 والزوهدج  ايضهدروي  إعطهدء إلهى ثهد   ايدل ه  الب دنهدمل فه  الشهفدر   والتالعه  رعهة  السه    وأوضهد   هنوف وعه  اإلقتصهد ث ،

 بعهض إخفهدء أو التالعه  عمل ه  تهتن والعكه ، رابحه  الخدوهن  تمههن ايدوسهدمل رقهة ايدوسه ، تق ه ن عه  خدطسه  معل مهدمل

 1البن  . أو ايدل   ايدوسدمل أو الب رص  إ ار  أو ا  ع  ايسدول  الجهدمل قب  م  ايعل مدمل

 7002اإلجراءات املتخذة ملواجهة األزمة املالية العاملية لسنة املطلب الثالث:

و تخف ههه  مههه  أضهههنارهد و حصهههنهد  عقهههةمل الكثيهههر مههه  اللجهههد  علهههى مسهههت ى  ولههه  و  9000ي اجهههه  امامههه  ايدل ههه  لسهههن         

تهههه  قههههد   هههههد كهههه  مهههه  إتخهههه مل الههههةول امههههد بشههههك  رههههن   أو جمههههد   العةثههههة مهههه  االجههههناءامل ،  و ونسههههتعن  ر مههههد ثلهههه  االجههههناءامل ال

 .  اموروو لةول صنةو  النقة الةول  ، ال الثدمل ايتحة  اممنيك   ، ا

 اإلجراءات املتخذة من لرف صندو  النقد الدولي  : لفرع األول ا

من   ه ر ب ا ر امام  و الصهنةو  يسهلى الحهةاث جمله  مه  االصهالحدمل اال اريه  بدصهالح ه دكله  و آل هدمل عمله  و أ واته       

 الت  اعتمةتهد الكثير م  الةول. التم يل   لتك  فهد مع متطلبدمل الس  ل  العدي   و  عم  لخط  االنقدذ ايدل 

لةراوههه   آل ههه  تعزيهههز االصهههالح اال ار  لهههه ه اله سههه  ايدل ههه   9001جههه ا   99ح ههه  اجتمعههه  اللجنههه  التنف  ثههه  للصهههنةو  فههه  

 العدلي  ، و خلص الب د  الى الرركين على خمس  قضدثد ج هني  منهد :  العدي   لتفع    ورهد ف  ا ار  النمد  ايدل 

 النمد  العد ل للحصص . -

 ايست ى العدلي  للمشدرك  . -

 رعدل   اتخدذ القنر و التمث   ف  اله س  التنف  ث  . -

، ذلهههههك أ  الكثيهههههر مههههه   9000عمل ههههه  ا ار  الصهههههنةو  و تحهههههةثقهد و التههههه  تعهههههة قضههههه   رجيسههههه   فههههه   ههههه  امامههههه  ايدل ههههه  لسهههههن    -

التحلهه المل أكههةمل أ  إوهههتجدب  و تفدعهه  الصهههنةو  مههع امامههه  لههن ثكههه  كدر ههد بةرجههه  كبيههر  و كدر ههه  و أ  آل هه  اتخهههدذ القههنار تتهههأثن 

بم اق  الق ى الس دو   و االقتصد ث  الكبرى مع اقصدء و تهمي  الةول الندم   ف  اتخدذ القنارامل بدلنغن أنهد تتحم  تبعدمل 

   السلب   .امام

 2 و م  أهن االجناءامل الت  اتخ هد الصنةو  لح  امام  مد ثل  :

اعتبههر صههنةو  النقههة الههةول  أ  تهه رير السهه  ل  الكدر هه  للههةول امعضههدء لتجههدوا آثههدر و اصووال  نظووام االقووراض و زيووادة  جمووه :  .9

  قدبلهه  لالوههتمنار خدصهه  فهه   هه  الت قعههدمل للحههةوث مخلفههدمل امامهه  ايدل هه  العدي هه  الناهنهه  و مسههدعةتهد علههى اوههتعد   معههةالمل نمهه

ثتطل  تعزيز طدقت   9001ون  % 9و  %0.3انكمدش ف  االقتصد  العدلي  و تبدطد معةالمل النم  االقتصد   بنسب  ترراوح مد بي  

نحهد ، و اوتحةاث االقناض   و اقنار عمل   اصالح شدمل  ثل   اقنا  م ار ه تق   على ايد   حجن القنو  و تنش ة شنط   م

 أ وامل اقنا  ميسن  لصدلح الةول الندم   منخفم  الةخ  . 

                                       

ص ص  ، 2009اإلوكنةري ،مصهن، الجدمع ه ، الهةار ،العامليوة واملصورقية العامليوة املالية واألزمة املتعثرة املصرقية الديون الحم ة، عبة ايطل  عبة -1

509-509. 
 .99-90لطنش ذهب   ، منجع ودب  ، ص ص  2
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علهههى  9001أومل  95املجلههه  التنف ههه   لصههنةو  النقهههة الههةول  فههه    وذلهههك بم ارقهه اعووادة تخصووويص حقوووو  الصووحب الراصوووة : .9

ة امجنيهه  اي  عهه  لههةى مل ههدر  والر لتهه رير السهه  ل  عهه  طنيهه  تكملهه  احت دطههدمل النقهه 930تخصهه ص وحههةامل لههح  خدصهه  بق مهه  

مل هدر  90مل هدر  والر منههد أكثهر مه   900الةول امعضدء ف  الصنةو  ح   وتحص  الةول الندشهس  و الهةول الندم ه  علهى مهد يعهد ل 

 م  امص امل.% 03بمصد ق  امغلب   بعة أ  ثحمل القنار  9001أومل  90 والر للةول منخفض  الةخ  ابتةاءا م  

تضهمن  أربعه   ،اقررح صنةو  النقهة الهةول  صه غ  جةثهة  لنمهد  الحصهصاألصوات في الصندو  :  اصال  نظام الحصص و  .5

 متغيرامل ه  : 

 (.%20الصنف السدجة  ف  الس   بنسب  اجمدل  الندت  املحل  )مزي  اجمدل  الندت  املحل  حس  أوعدر  -

 اجمدل  الندت  املحل  حس  أوعدر تعد ل الق ى الشناج   . -

 االنفتدح . -

 .% 3، % 93، % 50، % 30حت دطدمل ، و تبلغ أواانهد على الررتي  ا -

 و تضمن  ص غ  االصالح لنمد  الحصص و امص امل العندصن التدل   : 

 ايد   شفدر   نمد  الحصص بتيس   اجناءامل حسد  الحصص . -

 اعتمد  ج ل  ثدن   م  الزيد امل املخصص  ف  الحصص .  -

 يت   كه  خمه  وهن امل لضهمد  اوهتمنار تندوه  الحصه  و القه   التصه يت   لكه  بلهة مناجع  نمهد  الحصهص و امنصهب  التصه -

 مع التط رامل االقتصد ث  الحدصل  .

 تعزيز ص مل البلةا  منخفض  الةخ  . -

أشدرامل الةراودمل التحل ل   لصنةو  النقة الهةول  حه ل أوهبد  امامه  ايدل ه  اعادة النظر في كيفية ادارة املرالر النظامية  : .5

 عدي   الى الت وع الهدج  ف  النمد  ايدل  ف  السن امل امخير  و  ه ر الكثير م  ام وامل ايدل    الت  كهد  يعتقهة أنههد تحقه  مكدوه ال

كبير  مع  رج  مخدطن قل ل  ، و أ  امام  مد ه  اال لرراكن مجم ع  م  االختالالمل ، انطالقهد مه  هه ا التحل ه  اعتبهر الصهنةو  أ  

امهههه  و تفههههد   مسههههيبتهد مسههههتقبال تقتضههههي  ت وهههه ع التنمهههه ن ايههههدل  ليشههههم  ايدوسههههدمل و اموهههه ا  النمدم هههه  التهههه  لههههن تكهههه  معدلجهههه  ام 

خدضهههع  لنقدبههه  اله سهههدمل التنمم ههه  و الت وهههع فههه  آل هههدمل االرصهههدح بتههه رير ايعل مهههدمل الكدر ههه  لألجههههز  النقدب ههه  و تكث ههه  االجهههناءامل 

 .التنمم   و النقدب  ال   ف  

: مهه  أجهه  تهه رير إحت دجههدمل أعضههدج  ايرناثههة  مهه  التم يهه  نت جهه  امامهه  ايدل هه  العدي هه  رقههة زيووادة موووارد الصووندو  لعموول علووى ا .3

وههلى صههنةو  النقههة الههةول  إلههى  عههن مهه ار ه. ولههه ا الغههن  رقههة بههةأ املجلهه  التنف هه   مندقشهه  الخ ههدرامل ايكملهه  يهه ار  الصههنةو  

اإلتفهههد  علهههى اإلقرهههرا  مههه  القطهههد  النوهههي  بصههه ره   وهههتعجدل  لهههه ه العمل ههه  رقهههة تهههنونت جههه  الطهههدبع اإل 2009.بةاثههه  مههه  ر فهههن  

املختلف  وايتمثل  أودود ف : إتفدق دمل القنو  الثندج ه ، طهنح وهنةامل ايةث ن ه  ل كتتهد ، ت وه ع اإلتفدقهدمل الجةثهة  ل قهنا ؛ 

 1.ن  للحصصالنهدئي إلجناء ايناجع  النابع  عش مع الت ص   بضنور  تعج   اي عة

االصالحدمل النام   إلى ايد   تأثير ايسدعةامل الفن    9000ندق  املجل  التنف    ف  مد  زيادة املساعدات الفنية والتدريب:  .2

ايقةم  م  الصنةو  وتط ينهد فه  ضه ء الت جدههدمل االوهررات ج   يينان ه  الصهنةو  فه  امجه  ايت وه ، ورأى ايهةثنو  التنفه ث   

                                       

دمعه  ، ج-غيهر منشه ر –مه كن  مدجسهتير مواجهوة االزموة املاليوة العامليوة بوین تودابیر صوندو  النقود الودولي وخطوة االنقواذ االمري يوة،ردرس ب  رقن ، -1

 .09، ص9099/9095، الجزاجن، 9وط   
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مل فههههه  حدلهههه  تنف ههههه هد وههههه ف تسههههدهن بشهههههك  كبيهههههر فهههه  تعزيهههههز رعدل ههههه  ايسههههدعةامل الفن ههههه  التههههه  ثقههههةمهد الصهههههنةو ، وأثهههههة أ  االصههههالحد

 النةثنو  التنف ث   ركن  جمع ايسدعةامل الفن   ف  صند ث  اوتسمدن   ح   تغطي ه ه الصند ث  اي اص ع التدل  :

 كل   خطير .مكدرح  غس   امم ال الت  ثمك  أ  تسي  تش هدمل اقتصد ث   -

 ايرنامن  م  ايدنحي  ومقةمي ايسدعةامل امخني .اعدن  الةول الهش  على اوت عد  ايسدعةامل  -

 تقةثن الب دندمل الت  تعتبر نقط  ضع  ف  كثير م  البلةا  ذامل الةخ  اينخفض. -

   الةخ إ ار  ايدل   العدم ، إ ار  اي ار  الطب ع   وإ ار  الةث  العد  وامص ل للةول منخفض -

 1اونقنار القطد  ايدل  وتط ره. -

 ألزمة الرهن العقاري:ا الفرع الثاني: الحلول التقليدية 

رومههد ث جهههة حلهه ل أخهههنى مامههه  الههنه  العقهههدر  نهههد ى  هههد بعهههض االقتصهههد ثي ، إضههدر  إلهههى اتبهههد  و دوهه  مدل ههه  ت وهههع            

 ف  ايد   اإلعدندمل واين  الحك م   للمدو
ً
سدمل ايدل ه  والشهنكدمل اإلنتدج ه  وامرهنا  وتخفه ض الضهناج ، واتبهد  و دوه  متمثل 

 فهه  ايههد   الكتلهه  النقةثهه  والت وههع فهه  مههن  االجتمههد ، وتخفهه ض أوههعدر الفدجههة  بشههك  غيههر مسههب  ،  ومهه  
ً
نقةثهه  ت وههع   متمثلهه 

 2ه ه الحل ل مد ثل :

 من  تداول سندات الرهن العقاري:  (1

مل الهههنه  العقهههدر  و حصهههن نطهههد  أ  أامههه  رهههه  عقهههدر  مسهههتقبل   بهههي  ايقهههن  وايقرهههر  رقههه ، إ  منهههع تهههةاول وهههنةا      

وو لك و ف ثت ج  على ايصدرف االوهتثمدري  أ  تمه ل هه ه السهنةامل مه  م ار ههد الخدصه ، وله  تسهتط ع أ  تمه ل وهنةامل 

 ثههه   هههه ه ايدوسهههدمل إلهههى أصههه لهد  الهههنه  الجةثهههة  مههه  خهههالل ت ريههه  وهههنةامل رهههه  قةثمههه ، وهههه ا مهههد ثهههد   إلهههى انخفهههد  نسهههب 

 ايمل ك  وودلتدل  انخفد  مخدطن االجتمد . 

 تأميم املؤسسات املالية أو تركها تواجه مصیرها:  (7

 لتعثهههر      
ً
ث صهههي  هههه ا الحههه  بهههأ  تهههدَمن جم هههع ايدوسهههدمل ايدل ههه  والشهههنكدمل ايتعثهههر ، أو بيسهههدط  ترهههر  لخ هههدر اإلرهههالس نت جههه 

دممهه  لخلهه  اممهه ال عهه  طنيهه  اإلقههنا  كمههد كدنهه  تفعهه  فهه  السههدب ، وتقههةر مخههدطن االجتمههد  عهه  وههنةاتهد. وتعهه   ايصههدرف اي

 م  النمدذج النيدض  . ثنى أنصدر ه ا الح  منون  أكبر للمصدرف ف  
ً
طني  العدم  اليشن  والب دندمل املحدوي   التقل ةث  بةال

 فههه
ً
 أو كل هههد

ً
 جزج هههد

ً
  مقدبههه  قنوضههههد ايسهههتحق ، وذلهههك قهههة يسهههدعة فههه  إعد تههههد للح هههد  مههه  تملهههك الشهههنكدمل امخهههنى ايةثنههه  لههههد أثضهههد

 بأ  كلفت  على  ارل  الضناج  أق  م  عهالج ضهر اممه ال فه  شهناثي  ايدوسهدمل 
ً
 م  أ  تعل  إرالوهد، ويتمين أثضد

ً
جةثة بةال

ف الحههه  الههه   تبنتههه  الحك مههه  ايدل ههه  علهههى شهههك  قهههنو  أو شهههناء أوههههن ممتهههدا ، كمهههد أنههه  معلههه   التكلفههه  منههه  البةاثههه  علهههى خهههال 

     .اممنيك  

 ع  النمد  النأوهمدل  الحهن، وعهة  ضهمد            
ً
إال أ  له ا الح  محدذثن كثير  منهد ايقدوم  الشةثة  لخ در التأم ن  ردعد

لب   علهى االقتصهد  قةر  الةول  على إ ار  مث  ه ه ايدوسدمل. كمهد أ  تهن  الشهنكدمل لخ هدر اإلرهالس ثمكه  أ  ثكه   له  آثهدر وه

                                       

،مجلهه  البحهه ث الس دوهه    أثوور  اصووال حووات صووقدو  النقوود الوودولي الجديوودة ملواجهووة االزمووة املاليووة العامليووة  علووى االقتصوواد العووالم امهه ر  م ن هه  ،  -1

 .55-55،ص ص 9092،جدمع  الجلف ، الجزاجن، 99واال اري  ، العة  
، بحهه  قههة  يههدتمن امامهه  االقتصهههد ث  ايعدصههن  أوههبد هد وتههةاع دتهد، وعالجههههد،  ث األزموووة املاليووة العامليووة والحلووو املقترحوووةأسووبا  حوودو قصههب  ، نبههدل  -2

 .90-90 ،ص ص 9090 يسمبر  92 – 95،امر  ، جدمع  جنش
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ال ثمك  التنبد بمةى شةتهد، رهدلرراب  الشهةثة للمدوسهدمل ايدل ه  ببعضههد الهبعض وضهخدم  حجهن الكثيهر منههد قهة ثهد   إلهى  هه ر 

 نتدج  كدرث   نت ج  إرالوهد.

 :Appreciation Mortgages (SAMs) Sharedبرنامج مشاركة تمويل الراهنین  (3

  الناهني  م  قب  ايدوسدمل ايدل   ايقنضه  بعهة إعهد   تقه ين وهنةامل الهنه  العقهدر ، مقدبه  إثجد  بنندم  مشدرك  تم ي      

حص لهد على حق   مستقبل   ف  ايندال اينه ن  بعة تسةثة كدم  ق م  السنةامل ايستحق  وانتقدل ملك   ه ه ايندال إلهى ههدالء 

 الناهني .

ول ههه  إعههد   تقهه ين السههنةامل اينه نهه  بشههك  ثخفهه  مهه  تكلفهه  السههةا  وي جههة ههه ا البرنههدم  ممكهه  أ  ثحقهه  هههةري ، ام        

 لتهههةاول هههه ه السهههنةامل، والثهههدني هههه  تقل ههه  عهههة  اينهههدال ايعنوضههه  للب هههع فههه  السههه  ، وذلهههك وههه ف ثقلههه  مههه  انخفهههد  
ً
 ثدن يههه 

ً
وهه قد

ث  ، وودلتهدل  إلهى ايهد   حهدالمل حجهز الهنه  أوعدرهد. إذ إ  انخفهد  أوهعدر العقهدرامل ثهد   إلهى ايهد   حهدالمل التخله  عه  وهةا  الهة

. إال أ  الحك مدمل رضل  ال ق ف إلى جدن  ايدوسدمل ايدل .
ً
 العقدر  وانخفد  أوعدر العقدرامل مجة ا

 إيقاف عمليات  جز الرهن العقاري: (9

امه ، لهه لك ث صهي  هه ا الحهه  كهد  أحههة أههن أوهبد  ام  9002ايهد   حهدالمل نهز  ايلك هه  العقدريه  للعقهدرامل اينه نه  خههالل عهد        

 أطهه ل لسههةا  أقسههد  وههنةامل الههنه  العقههدر  ايررتبهه  علههدهن مهه  خههالل إثقههدف عمل ههدمل حجههز الههنه  العقههدر  
ً
بمههن  ايقررضههي  امنههد

 .ية  ال تق  ع  وت  أشهن، قدبل  للتجةثة

 منطق ه كدنه  للخهنوج مه  أامه  الهنه  العقههدر  طنحه   لته الحله ل السهدبق  ا إ        
ً
  تكه  نله  حله ل تلهك ال، إال أ  حله ال

ً
عالجههد

 ال ثضههم  عههة  تكههنار مثهه  ههه ه امامهه  فهه  ايسههتقب ، وينطبهه  كهه لك الحههدل علههى جم ههع عمل ههدمل 
ً
 إوههعدر د

ً
 وإنمههد عالجههد

ً
 وجهه ريد

ً
وقدج ههد

  بدلةقه  واي ضه ع   واينطق ه ، وذلهك ل جه   خله  كبيهر فه  الهةعدجن اإلصالح التقل ةث  للنمد  ايهدل  والنقهة  العهدلي  مهمهد اتسهم

 والبندء 
ً
 واوتقنارا

ً
 وثبدتد

ً
امودو   له ا النمد ، والح  الج ر  ال ح ة إلصالح  ه  االوتبةال  ه ه الةعدجن  عدجن أخنى أكثر ق  

 لأل 
ً
امههدمل بمختلهه  أن اعهههد مههع كهه  مههد ثررتهه  علدهههد مهه  ر قهههد مهه  جةثههة أو بيسههدط  تغ يههر ههه ا النمههد  بدلكدمهه ، و إال وههيبقل عنضهه 

 على ك  مد ثتسن ب  م  عة  العةال  وضع  االوتقنار.
ً
 تبعدمل، عالو 

  الدول االوروبية: اإلجراءات املتخذة من لرف الواليات املتحدة األمري ية و  الفرع الثالث

االتحههههههد  اموروبهههههي ايتضههههههنر امكبهههههر مههههه  امامهههههه  العةثهههههة مهههههه  اتخههههه مل ال الثهههههدمل ايتحههههههة  اممنيك ههههه  بدعتبدرهههههههد مصهههههةر امامههههه  و      

 االجناءامل مج  الخنوج منهد بأق  امضنار . 

 1اإلجراءات املتخذة من لرف الواليات املتحدة األمري يةأوال : 

مل ههدر  والر  200وههع  اال ار  اممنيك هه  عبههر مشههنو  خطهه  انقههدذ القطههد  البنكههي الههى ق ههد  الةولهه  بشههناء أصهه ل الهدلكهه  بق مهه  

للمةخنامل و اممال  العقدري  الت  تع   الى  ارل  الضناج  و حمدث  ايلك   و  منتبط  بدلنه   العقدري   هةف تأمي  حمدث  أرض 

 تقج ع النم  االقتصد   و ايد   عدجةامل االوتثمدر الى أقايى حة ممك  و تضمن  الخط  مدثل  : 

 

 

 

                                       

، جدمع  محمة -غير منش ر -ح   كت راهأطنو الصادرات النفطیة للدول العربية،  2008انعكاسات األزمة املالیة على لبع  ردطم  الزهناء، -1

 52-53، ص ص 9092/9092خ ضن،بسكن ، الجزاجن، 
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  الضمانات ملكلفي الضرایب : .9

مل هدر  والر فه  منحله   930   خط  االنقدذ على مناح  بدعطدء الخزين  امكدن   شناء أص ل هدلكه  بق مه  تصه  الهى ثتن تطب

مل هههدر بطلههه  مههه  الهههنجي  ، و ثملهههك أعضهههدء الكههه نغنس حههه  الف تههه  علهههى عمل هههدمل الشهههناء التههه   530أولهههى ، مهههع احتمهههدل ررهههع ايبلهههغ 

  والر .مل در  200تتعةى ه ا ايبلغ مع تحةثة وقف    

تسهههدهن الةولههه  فههه  رموس أمههه ال و أروهههدح الشهههنكدمل ايسهههتف ة  مههه  هههه ه الخطههه  ممهههد يسهههم  بتحق ههه  أروهههدح اذا تحسهههن   -

  نوف امو ا  .

 ثكل  واين الخزان  بدلتنس   مع الشنكدمل و البن   اينكزي  لةول أخنى ل ضع خط  ممدثل . -

 ة  عد  واحة  .أل   والر ي 930الى  900ررع وق  الضمدندمل للم  عي  م   -

 مل در  والر للطبق  ال وطل و الشنكدمل.  900اعفدءامل ضنيب  تبلغ ق متهد ح ال   -

   تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم :  .9

منهع  رهع تع يضهدمل بدهضه  لنموهدء أو مهةراء الشهنكدمل اله ث  ثهتن تسهنيحهن أو يسهتق ل   بعهة أ  عمله ا فه  شهنكدمل بدعه   -

 الخزان  طديد تسدهن ردهد .أص ال الى واار  

منههههع  رههههع تع يضههههدمل تقههههجع علههههى مجدارههههدمل ال ردجههههة  منهههههد ، و حههههة مل ايكدرههههرمل يسههههدول  الشههههنكدمل الهههه ث  يسههههتف ةو  مهههه   -

 أل   والر . 300التخف ضدمل لضنيب    

 اوتعد   العالوامل الت  تن تقةثمهد على أرودح مت قع  لن تحق  . -

 املراقبة و الشفاقية :  .3

اقبهه  علههى تطب هه  الحطهه  ، و ثضههن رجههي  االحت ههدطي االتحههد   و وايههن الخزانهه  ، و رجههي  اله سهه  اينممهه  يشههنف مجلهه  من  -

 للب رص  .

ثحههههدر  مكتهههه  املحدوههههب  العدمهههه  التههههدبع للكهههه نغنس علههههى الحضهههه ر فهههه  الخزانهههه  يناقبهههه  عمل ههههدمل شههههناء امصهههه ل و التههههةق    -

 الحسدبدمل .

 الخزان  .تع ي  مفت  عد  مستق  يناقب  قنارامل واين  -

 ثةرس القضدء القنارامل الت  ثتخ هد واين الخزان  . -

 اجراءات ضد عمليات وض  اليد على املمتلكات: .9

 .9001 ني اجناء م  ه ا الن   ون  اجناءامل حمدث  للمدلكي  ايهة ث  بمصد ر  مسدكنهن بينمد م  ايقنر تطب   مل  -

 ةني  ال ث  ث اجه   صع ودمل .السمدح للةول  بمناجع  شنو  من  القنو  العقدري  للم -

  مسدعة  البن   املحل   الصغير  الت  تضنرمل بأام  النه  العقدر  . -

 1الدول األوروبيةانيا : االجراءات املتخذة من لرف ث

 : بريطانيا  .9

 .نمل ههدر جن ههه  إوههررل    مبدشههن  فههه  حصههص أوههه25اشههتمل  حزمهه  اإلنقههدذ التههه  أقنتهههد الحك مهه  البرثطدن ههه  علههى اوهههتثمدر

كمههد قههد  البنههك  . مل ههدر جن هه  إوههررل   12عهه  طنيهه  ق ههد  بنههك ل يههةا بشههناج  بمبلههغ   " وتههةخل  إلنقههدذ بنههك" أتهه  بهههي أو أس

                                       

 .50، منجع ودب ، ص وصفي عبة الكنين الكسدوب ،  عل  رالح ايندصير -1
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كهه لك قدمه  الحك مهه   . وهه  مهه  أكبهر البنهه   العقدريه  ايقنضه  رهههي بنيطدن هدHBOS)بدالوهتح اذ علههى )Lioyds TSB) البرثطهدني)  

قدمهه  2008وه   العقهدرامل مه  النكهه   بتكلفهه  تصه  إلهى نصه  مل هدر جن ه  اوهررل  ى، وفه  ر فهن   البرثطدن ه  بهةعن مبهد ر  إلنعهدش

وتضهههطلع الحك مههه  أثضهههد بهههبعض الخطهههن عبهههر ق دمهههههد بههههضمد   Northern Rock .قدمههه  الحك مههه  البرثطدن ههه  بتهههأم ن بنهههك2008

مل ههدر جن هه  200بعهههضهد الهههبعض، ووههتقة  مهه  القههنو  التهه  تمنحهههد الشههنكدمل ل ) مل ههدر  والر450مل هههدر جن ههه  إوههررل   )نح  250

إضدر  إلى ت رير أرصهة  كدر ه  للنمهد  ايههصنف  تبلههغ  . إوررل    أخنى م  خالل بنندم  الس  ل  الخدص  اله   وهينف ه بنك إنجلررا

ههههةثن قههههههههنو  مت وههههههههط  لههةعن عههة  مهه  ايصههدرف الكبههرى فهه  الههبال  مهه  أجهه  م اصهههل  تقهههه ) مل ههدر  والر64مل هههدر جن ههه  إوههررل   )37

 لل  ائهههع كهههي تسهههدعة علهههى اوهههرر ا  ثقههه  ايههه  عي  بعهههة انه هههدر واحهههة  مهههه  كبههههنى  كمهههد ورهههنمل الههههسلطدمل أثههههضد امجههههههههه  ،
ً
ضهههمدند كهههدمال

مسههدولي  وتشههرر  الخطهه  البرثطدن هه  علههى البنهه   الحههة مهه  ايزاثههد ايمن حهه  لل . ايدوسههدمل العدملهه  فهه  تقههةثن القههنو  العقدريهه 

 .التنف  ثي  وتخ  ثض الت ايعدمل النقةث  ف  ه ه ايهصدرف

مل ههدر  والر(وتسههلى 491مل ههدر ثهه رو) 360:اعتمههة البريههد  الفننسههي  خطهه  اقررحتهههد الحك مهه  إلنقههدذ ايصههدرف بمبلهههغ  قرنسووا .9

مل قهنو  لتنشه   عمل ه  اإلقههنا  الخط  إلى إ نهدء أام  الثق  الناهن  ف  اموه ا  وضهمد  إعهد   تم يه  ايصهدرف فه  شهك  ضهمدند

 .بهي  ايصدرف

 : أملووانيا .5

قدمههههه  الحك مهههههه  اميدن هههههه  بتأوههههههي  صههههههنةو  إلعههههههد   االوهههههتقنار إلهههههى اموههههه ا ، وخصصههههه  لههههه  أربعمدجههههه  مل هههههدر ثههههه رو) أكثهههههر مههههه   

  ي .إلعد   اوتقنار النمد  ايدل  وضمد  امم  ايدل  للم اطن  ) مل در  والر540

  : روسيا .5

مل هدر 63ف  البال  بق م   خط  اقررحهد النجي   ثمرر  م ةر ةث  إلنقدذ القطد  ايصنف  ) البريد  (الةومد النو ي مجله  أقن 

كمهد قهنر تخفهه ض  .مل هدر  والر فه  صه ر  قهنو  ط يله  اثجه  للبنه   37وقهد  البنهك اينكهز  فه  رووه د بههضر (مل در  والر84 ) ث رو

وإروههدء االوههتقنار فهه  السهه    بغ هه  ا ثههد   السهه  ل  فهه  القطههد  ايهههصنف ،0.5 %، فهه  خطهه   مدقتهه ، إلههى اإللزامههي للبنهه   االحت هههدطي

كمههد أكههة رجههي  الهه اراء رال ثميههر بهه تي  عهههز  حك متهه  البههةء فهه  شههناء وههنةامل الشههنكدمل النووهه   بق مهه  تصهه  إلههى  . ايدل هه  الةاخل هه 

 .مل درامل  والر6.65 خمس  مل هدرامل ثه رو

 1ن كن منهد : 9000لةول اموروو   بعقة العةثة م  القمن ي اجه  امام  ايدل   العدي   لسن  قدم  ا و

: قم  جمع  اعمدء ك  م  رننسد ، أيدن د ، بنيطدن د ،إثطدل د و ك لك رجي  ايف ض   اموروو ه   09/10/7002قمة باريس في  -

  كلههه   ثههه نكن ، و رجهههي   البنهههك اينكهههز  اموروبهههي جهههد  كلههه   تهههني  ، و قهههة ج ايههه  مدن يههه  بدروههه  ، و رجهههي  املجم عههه  اموروو ههه  جهههد

مل هدر  والر  530مل هدر أورو )  500أامدمل بمبلغ ررض  القم  اقرراح النجي  الفننسي  ن ك ال ودرك ا  بخص ص  تأوي  صنةو  

اي قههه  ، اال أ  النت جههه  جهههدءمل بدتفههههد  ( ، و قهههة تهههن االجتمهههد  ووههه  قلههه  مهههه  ع اقههه  اتخهههدذ كههه   ولههه  إجهههناءامل انفنا ثهههه  يعدلجههه  

 الزعمدء على العم  معد . 

 92: كهد  اجتمهد  واراء اإلتحهد  اموروبهي فه  لكسهمب رغ ثضهن  02/10/7002قمة وزراء مالية االتحاد األوروبي في ل سومبور   -

الل اجتمههههدعهن علههههى تهههه رير ضههههمدندمل  ولهههه  أوروو هههه  ل ضههههع إوههههرراتج   لحهههه  امامهههه  و  عههههن البنهههه   اموروو هههه  ، رقههههة وارهههه  الهههه اراء خهههه

                                       

 .51-52لبع  ردطم  الزهناء، منجع ودب ، ص ص  -1
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لحسد  الت رير ، و قة اوتجدب  أو ا  ايدل اموروو   بشك  اثجدبي الى حة مد الى القنارامل الت  أعلنهد ممثل  االتحد  اموروبي 

 لحمدث  اثةاعدمل البن   

بلج كههههد ، رلنههههةا ، رننسههههد ،  ولهههه  و ههههه  إوههههبدن د ، أيدن ههههد ،  93: تتضههههم    17/10/7002قمووووة بوووواريس لوووودول منطقووووة اليووووورو -

 ال  ند  ، جمه ري  اثنلنةا ، إثطدل د ، ل كسمب رغ ، ه لنةا ، النمسد ، البرتغدل ، ول ر ن د ، مدلطد و قبرص .

و  ع  القمه  الهى أ  تعمه  كه   وله  علهى ضهمد  ال  ائهع و تضهر أمه اال فه  البنه   ايتضهنر  لتفهد   أ  ارهالس ، و مسهدهم  

لبنه   ، و قههة انعقهةمل فه  محدولهه  لتنسه   الجههه   ر مهد ب نهههد التخهدذ خطه  تنسهه ق   جةثهة  مهه  أجه  مههن  الهةول فه  رأس مههدل ا

، فه  نهدثه  القمه  قهدل رجهي  الفننسهي  ن كه ال  95/90الثق  للمدوسدمل و ايتعدملي  قب  رت  امو ا  ايدل ه  ايرر ثه  ثه   االثنهي  

  رو قة ت صل  الى اتفد  ثتندول جم ع ممدهن امام  ايدل   العدي   " و تهةف امعضدء ف  منطق  ال 93ودرك ا  " إ  الةول الهه

 الخط  الى ضمد  القنو  بي  البن   ، و ت رير رأس مدل حك مي لحمدث  راومدل ايدوسدمل ايدل   ايتعثر  .

 :  19/10/7002قمة بروكسل في    -

د   الثقهههه  الهههههى ايصههههدرف التهههه  تهههههأثنمل بدمامهههه  مدل هههه  العدي ههههه  و اجتمههههع قههههد   االتحههههد  اموروبهههههي لةراوهههه  خطهههه  مسهههههتعجل  إلعهههه

 اوتهةف القدء مقدرو  وجهدمل النمن لتحةثة أطن تحن  م حة لطمأن  امو ا  ايدل   ف  اينطق  .

كنهد نههه  9000عدي ههه  لسهههن  ي اجهههه  امامههه  ايدل ههه  ال االخهههنى  و تجهههةر االشهههدر  الهههى انههه  تهههن انعقهههد  العةثهههة مههه  القمهههن العدي ههه 

 :بدختصدر

 :  7002اكتوبر  12قمة أمري ية أوروبيية في  -

جمعهههه  كههههه  مهههه  الهههههنجي  اممنيكههههي جههههه رج بهههه ش مهههههع نميههههره الفننسهههههي  ن كهههه ال وهههههدرك ا  و رجههههي  ايف ضههههه   اموروو هههه  لبحههههه  

  تط رامل امام  ايدل   العدي   .

 : 7002اكتوبر  79قمة ب ین في  -

 92ب  التعدو  الوتعد   ثق  ايستثمني  و تق يتهد و تجدوا تهةاع دمل امامه  ،ضهم  قم  أوروو   آو  ي  ف  بكي  يندقش  و

 م  ايعدمالمل التجدري  الةول   .  % 20 ول   آو  ي   أوروو     إضدر  لالتحد  اموروبي و ه   ول تجن  ردهد 

 G20 :مؤتمر واشنطن ملجموعة العشرين-

، ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  ، رننسههد ، اثطدل ههد ، ال دبههد  و بنيطدن ههد ، رووهه د ،  و ههه  تضههن مجم عهه  الثمدن هه  الكبههرى ) أيدن ههد

اوررل د ( و الةول الندم   امكبر اقتصد ثد ) جن   ارنيق د ، السع  ث  ، امرجنتهي  ، البراايه  ، الصهي  ، ك ريهد الجن و ه  ، الهنهة 

 تحد  اموروبي .، انةونس د ، ايكس ك و تنك د (و العض  العشني  ره  اال

 ذكههنمل الههةول ايشههدرك  فهه  الب ههد  الختههدمي للمههدتمن بأنهههد قههة اتخهه مل مجم عهه  مهه  اإلجههناءامل الهد رهه  إلههى تحفيههن االقتصههد ،

وتنشهههههه   أوهههههه ا  القههههههنو ، وتهههههه رير السهههههه  المل، وتق يهههههه  رأس مههههههدل ايدوسههههههدمل ايدل هههههه ، وحمدثهههههه  ايههههههةخنامل وال  ائههههههع، وتجههههههدوا 

 .السمدح للمدوسدمل ايدل   الةول   بتقةثن الةعن لالقتصد  العدلي النقدجص ايتعلق  بدلنقدب  و 

 1لقة حة مل الةول ايشدرك  ف  ايدتمن مجم ع  م  اإلجناءامل بغ   تحق   امهةاف اي ك ر  أعاله، وقة جدءمل كدثتي:

 االعرراف بدلةور اإلجدبي ال   ب مكد  الس دو  النقةث  الق د  ب ؛ -

 اءامل ايينان   م  أج  نتدج  ونيع ؛اوتعمدل عنة الحدج  إجن  -

                                       

، جدمع  أ  ب ا  ،  02، مجل  االقتصد  و املجتمع، العة  ياسات ص،ن،دعلى س7002انعكاسات األزمة املالية العاملية محمة اممي  ول ة طدل ،  -1

 .952-952ص ص  9090الجزاجن، ،
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 م اصل  الجه   واتخدذ ك  إجناء إضدف  م  شأن  أ  يسدهن ف  اوتقنار النمد  ايدل ؛ -

 مسدعة  االقتصد ثدمل الندشس  والندم   لل ص ل إلى التم ي  الالا ؛ -

 تقج ع البنك الةول  وون   التنم   الةول   امخنى على اوتعمدل كدم  إمكدن دنهد؛ -

عمهه  علههى تهه رن كهه  مهه  صههنةو  النقههة الههةول  والبنههك الههةول  وونهه   التنم هه  الةول هه  علههى ايهه ار  الكدر هه  التهه  تسههم  لهههد ال -

 .بأ اء  ور رعدل ف  م اجه  امام 

إصالح امو ا  ايدل   ح   تن االتفد  على ضنور  تكث   التعدو  الةول  بي  ايهناقبي  وتق يه  ايعهدثير الةول ه ، والسههن  -

 .لى تحق   تطب   عد ل له ه ايعدثيرع

 G07:خطة ماموعة الدول الصناعية السب  ال برى  -

 أيدن هههههههد وكنهههههههةاG07 (اتفقهههههههد واراء ايدل ههههههه  وحكهههههههد  ايصهههههههدرف اينكزيههههههه  فههههههه   ول مجم عههههههه  البلهههههههةا  الصهههههههندع   السهههههههبع الكبهههههههرى 

، تتأل  م   لى إعد   الثق  ف  أو ا  ايدل ف  العدلنوال الثدمل ايتحة ، ورننسد وونيطدن د وإثطدل د وال دبد (على خط  تحن  تهةف إ

  :1النقد  التدل  

  اتخهههههدذ إجهههههناءامل حدوهههههم  واوهههههتعمدل جم هههههع ال وهههههدج  لهههههةعن ايدوسهههههدمل ايدل ههههه  الكبهههههرى التههههه  ثررتههههه  علهههههى انه درههههههد إرهههههالس

 .مو ا  ايدل  مدوسدمل أخنى، ومحدول  تجنبهد اإلرالس ع  طني  تملك حصص م  البن   م  أج  إعد   الثق  ف  ا

    اتخدذ اإلجناءامل الضنوري  لتحنيك القنو  وامو ا  النقةث  الت  تتمك  ايدوسدمل ايدل   م  الحص ل على الس  ل

 رموس امم ال. و

    اوهههههتعد   ثقههههه  ايههههه  عي  مههههه  خهههههالل تهههههأمي  و ائعههههههن عههههه  طنيههههه  ضهههههمدندمل"ق ي  ومتمدوهههههك " مههههه  قبههههه  السهههههلطدمل العدمههههه

ف  والم  و ائعهن وتمكي  ايصدرف م  جم ع رموس امم ال ال" كدر  " م  القطدعي  العد  و الخدص على  الوتعد   ثق  اي  عي 

 حة و اء لتتمك  م  م اصل  إقنا  العدجالمل و الشنكدمل

   الق د  بك  مد ه  ضنور  م  أج  تحنيك و   قنو  النه  ال   كد  ويبد لألام  ايدل. 

 االوتقنار ف  أو ا  ايدل و إعد   تةر  امم ال لةعن النم  االقتصد   العدلي  م اصل  التحن  معد م  أج  إحالل. 

 إلى دول االتحاد األوروبي 7002 األزمة املالية العامليةقنوات انتشار : املطلب الراب 

ت وهههههع الجمدعههههه  لقهههههة تطههههه رمل العالقهههههدمل االقتصهههههد ث  الحةثثههههه  بهههههي  ال الثهههههدمل ايتحهههههة  وأورووهههههد منههههه  الحهههههن  العدي ههههه  الثدن ههههه  ، و 

اموروو   رأصبح  أكثر تعق ةا وتنابطد ، وتغطي عة  مرناثة مه  التجهدر  وامنشهط  ايدل ه  والنقةثه  ، لتحق ه  عهة  ر اجهة ، إال أ  

 مام  ايدل   العدي   الناهن .ايد   الرراب  االقتصد   ثجل  مع  إلى جدن  الف اجة تحةثدمل جم  لع  أهمهد تةاع دمل ا

 

 

 

 

 

 

                                       

 .02-02-، ص ص  9000،  ار النهض ، و ريد،ضوابط االقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات املالية العامليةودمن ممهن القنطقا  ، -1
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 االتحاد االوروبيع األول:معبر االسوا  املالية وانتقال األزمة لدول الفر 

 أوال: معبر أسوا  رأ  املال

و   رأس ايدل  وه  الس   الت  ثتعدم  ردهد بدم وامل ايدل   ذامل امجه  ايت وه  والط يه ، أ : الته  ثزيهة أجه  اوهتحقدقهد 

نةامل، أ  ع  ملك   كدموهن،و وم   و   رأس ايدل؛ لك نهد الس   التههي ون ، و اء أكدن  ه ه ام وامل تعبر عه   ثه  كدلس

 1ثلجهأ إلدههد أصهحد  ايشنوعدمل؛ لتك ي  رأس ايدل ف  مشنوعدتهن املختلف .

عمل هههدمل التحنيهههن ايهههدل  والتحههه ل إلهههى مهههد يسهههيى بدالنفتهههدح ايهههدل  إلهههى تكدمههه  وارتبهههد  اموههه ا  ايدل ههه  املحل ههه  بدلعهههدلن وقهههة أ مل 

علههى حنكهه  رموس االمهه ال، ومهه  ثههن تتههةر  عبههر الحههةو  لتصهه  فهه  أوهه ا  ايههدل العدي هه  بحهه    هه  الخههدرئ  مهه  خههالل الغههدء الق

وذلك بفض  اوهتعمدل ووهدج  االتصهدل أصبح  أو ا  رأس ايدل أكثر ارتبدطد وتكدمال لةرج  أصبح  تشب  الس   ال احة  

حه  أصهب  بدمكهد  ايسهتثمن اموروبهي شهناء ام وامل ايدل ه  الته  ثنغه  فه  االوهتثمدر الحةثث  وروطهد لش ك  التعدم  العدي ه  ، ب

ردهد م  ال الثدمل ايتحة  اممنيك   بدوتعمدل أطناف الحدو   اي ج    ف  بلةه بك  وه ل .وهك ا أصب  العهدلن قنيه  صهغير  

غن هههههد فهههه  ثهههه اني معههههةو   ب عطههههدء بعههههض اممهههه امن إلههههى ثههههتن ردهههههد نقهههه  ايالثههههي  مهههه  الههههةوالرامل مهههه  أقاههههيى شههههن  الكههههن  امرضهههه   إلههههى 

رمهه  خههالل شههبكدمل ايعل مههدمل الةول هه  تههن روهه  جم ههع االقتصههد ثدمل والبلههةا  واملجتمعههدمل وأصههبح  تخضههع لتههأثن 2الكمب هه تن،

دلن، إذ وتهههأثير متبهههد لي  مسهههتمني  ويتجسهههة امثهههن ايتبههههد ل هههه ا فههه  منم مههه  ايهههدل الةول ههه  مهههه  خهههالل ارتبهههد  الب رصهههدمل فههه  العهههه

وهكهه ا رنمههنا لالرتبههد  القهه   بههي  3وههنعد  مههد ثنتقهه   أثههن مههد ثحههةث فهه  أ  ب رصهه  إلههى بههد   الب رصههدمل فهه  العههدلن رغههن تبدعههةهد.

، ربمجن  بةاث  انه در مدشن  او  ج نز اممنيكي ومدشنامل أخنى  -خدص  منطق  ال  رو-امو ا  ايدل   اممنيك   و اموروو  

، مههههه  ههههههه ا االنخفهههههد  مدشههههههنامل اموههههه ا  فهههههه  االتحهههههد  االوروبههههههي بدلخصههههه ص والعههههههدلن ايدل ههههه  العدي هههههه  بسهههههي  امامهههههه  أمنيك ههههه  

 بدلعم  .والشك  التدل  ث ضح ذلك:

 األوا  املاليةأسوا  أهم مؤشرات (01-12الشكل رقم )

 
ع االقتصوووادية واملاليوووة وضوووادراسوووة استقصوووایية لال – -األموووال والواقووو  واملروووالر-أقوووا  االقتصووواد العوووالم صهههنةو  النقهههة الهههةول ، 

 .5ص، 9095، أرني  والعاملية

                                       

،  مه كن  تةريسه  ، منكهز النشهن العليه ، جدمعه  ايلهك عبهة العزيهز، جهة ، السهع  ث ، من منظور اسالمياالسوا  املالية  مبدر  ب  ول مد  أل ر اا،-1

 .2، ص9090
دراسووووة حالووووة الجزایوووور -7002تووووداعيات األزمووووة املاليووووة علووووى اقنصوووواديات الوووودول الناميووووة عبوووور معبوووور االقليميووووة الجديوووودة منووووذ ب صههههي ع صههههدلح رح مهههه ، -2

 .15-15، ص ص9092/9090، جدمع  محمة خ ضن ، بسكن  ، الجزاجن، -ير منش ر غ–أطنوح   كت راه  ،-وامل سيك
 .59، ص9005،  ث ا  ايطل عدمل الجدمع  ، الجزاجن،  الحداثة والهيمنة االقتصادية ومعوقات التنميةض دء مج ة اي و   ، -3
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اموهه ا  ايدل هه  اموروو هه   تقلبههدمل شهههةمل  ،ربفضهه  الع يهه  ايدل هه  والرههراب  بههي  ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  واالتحههد  اموروبههي 

منيك ههه  أثهههن بشهههك  كبيهههر علهههى أوهههعدر االمنيك ههه ، ررراجهههع أوهههعدر السهههنةامل الحك م ههه  ام  اموضهههد  ايدل ههه  ةه ر تههههدجلههه  وهههه ا نمهههنا ل

ووههه لك تجسهههة امثهههن ايتبهههد ل لهههه ه اينم مههه  ايدل ههه  السهههنةامل الحك م ههه  فههه  منطقههه  ال ههه رو والتههه  عنرههه  هههه  امخهههنى تناجعهههد كبيهههرا ، 

  ايدل   الناهن  الةول   . ونمنا م   ول االتحد  اموروبي م  الةول شةثة  االنكشدف تجده ال الثدمل ايتحة  انتقل  تةاع دمل امام

 ،والشك  التدل  ث ضح ذلك:الدهد 

 -سنوات 10بأجال استحقا  -العاید على السندات الح ومية(:01-12الشكل )

 
، أرنيهه  -دراسووة استقصووایية لالوضوواع االقتصووادية واملاليووة والعامليووة  -األزمووة والتعووافي-أقووا  االقتصوواد العووالم صههنةو  النقههة الههةول ، 

 .9، ص9001

عجهزمل أكبهر بنه   االوهتثمدر  ههدامامه  ايدل ه   العدي ه  ، رفهي  ل د  أوعدر السنةامل الحك م   بنجع بشهك  رجيسهي  إلهىخفنإ  ا

( ، وقههة تهن انقههدذ أكبهر شهنك  للتههأمي  فه  ال الثههدمل ايتحهة  مهه  االرهالس )مجم عهه  9000اممنيك ه  )ل مهد  بههناذرا( علهى وههةا   ث نههد )

  ف  مجم ع  م  ايدوسدمل امخنى ذامل امهم   النمدم   ف  ال الثدمل ايتحة  االمنيك ب  ، رقة ( والتةخ AIGأنررندش  ندل غنو 

 رع  ه ه االحةاث إلى حةوث ايد   ضخم  ف  مخدطن امطناف ايقدبل  ايتص ر  عنةمد بةأمل البن   ت اج  تخف ضهدمل كبيهر  فه  

مومدء ايدل  ، وقفز الطل  على الس  ل  إلى مسهت يدمل جةثهة  غيهر ق ن اص اهد ، وأحدط  الشك   بمةى مالء  العةثة م  أكبر ا

مسههههب ق  وشهههههةمل اموههههه ا  ايدل هههه  اممنيك ههههه   تقلبههههدمل هدجلهههه  جةثهههههة ،وكدن  النت جهههه  البحههههه  عهههه  االوههههتثمدرامل االمنههههه  ، ممههههد كهههههب  

اء ت هح حدمل كبيهر  فه  اوهعدر االوههن وعهد   تهنعك  الضهغ   ايدل ه  فه  اجهن 1.امورا  ايدل   الحك م ه   وه  ل العدجةامل على أكثر 

 2 واوتمنار مست ى التقل  اينتفع ف  او ا  االوهن والعمل  .

وعم مههد تتعههن  البلههةا  ذامل االنكشههدف ايههدل  ايبدشههن تجههده ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  مثههدر وههلب   علههى التههةرقدمل الةاخل هه  

ةا  غيهههر اينكشهههف  بشهههك  مبدشهههن، ويقهههدس االنكشهههدف ايهههدل  ايبدشهههن تجهههده نت جههه  تشهههةثة الس دوههه  النقةثههه  اممنيك ههه  مقدرنههه  بدلبلههه

م  مجمه   امصه ل  والخصه ص الخدرج ه  ، ره ذا ال الل دمل ايتحة  على اودس نسب  امص ل والخض   املحنر  بدلةوالر اممنيكي 

ثهههد   ارتفهههد  وهههعن الفدجهههة   %  ايت وههه كهههد  االقتصهههد  منكشهههفد تجهههده ال الثهههدمل ايتحهههة  اممنيك ههه  انكشهههدرد مهههدال مبدشهههنا فههه  حهههةو 

 الحق قي اممنيكي على نح  غير مت قع بمد يعد ل خم  نق  أوهدس تقنيبهد إلهى هبه   التهةرقدمل الصهدر    اخه  ربهع العهد  بمقهةار 

                                       

، 9001،  أرنيههه   -یية لالوضووواع االقتصوووادية واملاليوووة والعامليوووة دراسوووة استقصوووا–األزموووة والتعوووافي -أقوووا  االقتصووواد العوووالم صهههنةو  النقهههة الهههةول ،  -1

 .9ص
دراسووة استقصووایية لالوضوواع االقتصووادية واملاليووة –الضووغط املووالي والهبوووط االقتصووادي والتعووافي-أقووا  االقتصوواد العووالم صههنةو  النقههة الههةول ،  -2

 .1، ص9000، أكت ون -والعاملية 
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  السههلينصهه  نقطهه  مس يهه  ، إضههدر  إلههى مههد ثتعههن  لهه  االقتصههد  غيههر ايعههن  يثهه  ههه ا االنكشههدف، ويصهه   ههه ا االثههن االضههدف  

 1أكثر بمنور ال ق  ، بينمد ثك   امثن أق  بكثير ف  حدل  ارتفد  وعن الفدجة  الفعل  ال   ثمك  ت قع  جزج د أو كل د.

مههههع   وونههههدءا علههههى مههههد وههههب  هنههههد  عههههة  مهههه  الع امهههه  تههههدثن علههههى حسدوهههه   التههههةرقدمل الصههههدر   ردلحسدوهههه   تههههز ا  بدلتندوهههه

نهههةمد تكههه    ههنوف التم يههه  العدي ههه  ميسههه ر  )أوههعدر الفدجهههة  واالقبهههدل علهههى   أشهههة ع ى االنكشهههدف ايهههدل  ايبدشهههن ، وتصههبمسههت

وو عتبدر  ول االتحد  امووربي مه  الهةول شهةثة  االنكشهدف تجهده ال الثهدمل ايتحهة  اممنيك ه  انتقله  تهةاع دمل امامه   (املخدطن

 .ل   ايدل   اموورو   إلى انتكدو  ايدل   العدي   ال   ربمجن  حةوث الب ا ر امولى ل لك تعنض  امو ا  ايد

  االتحاد االوروبيالفرع الثاني:معبر سو  النقد وانتقال األزمة لدول 

والته  تتميهر بسه  لتهد  على أنهد و   العمل دمل االجتمدن   قصير  امج  غدلبد، ه  جزء م  و   ايدل وتعنف الس   النقةث 

نقةث  ممثل  ف  البنك اينكز  والبن   التجدري ،إلى جدن  بعض ايدوسدمل تسم  بتةخ  مختل  ايدوسدمل ال العدي  ،ح  

و هه ا الشهك  ره   السه    .ايدل   غير البنك ه  ك لك،كشهنكدمل التهأمي  و الخزينه  العم م  ،مدوسهدمل الته رير واالحت هد ...الر

ر  امجههه ، رفهههي هههه ه السههه   ثرركهههز عهههن  و النقةثههه  هههه  اي كدن ك ههه  التههه  تهههتن بم جبههههد ومههه  خاللههههد تهههةاول رموس اممههه ال القصهههي

-طل  اممه ال القدبله  لالقرهرا  لفرهر  تقه  عه  عهد ، ر ت لهة عهن  هه ه اممه ال مه  جدنه  كه  مه  ثنغه  فه  ت   ه  مةخناته  

عه  طنيه  التخلهه  عه  منهدرع نقه  ه لفرهر  قصههير  فه  مقدبه  حصه ل  علهى عدجههةهد بينمهد ثتشهك  الطله  علدههد مهه   -ر اجضه  ايدل ه 

ح ههه  تتههه رن وههه   النقهههة علهههى 2نهه  جم هههع الهههناغبي  فههه  الحصههه ل علههى منهههدرع نقههه   الغيهههر لفرهههر  قصههير  فههه  نميهههر  رهههع ردجهههة  مههد.جد

مجم ع  أ وامل االوتثمدر التدل  : شهد امل اإلثةا  القدبل  للتةاول، الكمب دالمل ايصنر  ، امورا  التجدري ، أذونهدمل الخزانه ، 

ويههههتن ر هههه  أثضههههد تههههةاول  3، طي  اإللزامههههي، قههههن  الههههةوالر اموروبههههي واتفدق ههههدمل إعههههد   الشههههناءالقبهههه المل ايصههههنر  ، رههههدجض االحت ههههد

 .العمالمل االجني  

 -سعر صرف الدوالر -اة النتقال األزمة املالية العامليةأسعار الصرف كقنأوال:

نيكهي مه  اههن العمهالمل ايتةاوله  الهةوالر اممو أكثهر عنضه  للتهأثن مه  غيهره بدمامه  االقتصهد ث  العدي ه  ، يعتبر وه   الصهنف 

تشهك   9000ر  ، وقة لجل  ق مت  ف  احت دطدمل العمالمل العدي   انخفدضد كبير ف  أق  م  عشن  أع ا ، رقهة كدنه  فه  عهد  

وخهالل الفرهر  ذاتههد ارتفههع ، 9000فه  نهدثه  عهد   %29.9رقه  مه  العمهالمل الته  تحهتف   ههد البنه   اينكزيه  مقدرنه  بنحه   29.9%

 والجةول التدل  ث ضح ذلك : على ايست ى العدلي .%2.59إلى  %90.5ي  ال  رو اموروبي م  نص

 

 

 

 

                                       

، -أقا  االقتصاد العالم  –التدققات الرأسمالية الدولية : موثوقة أو متقلبة  ي  غ اجدر و، ب ت د ت ودل رد ،ج   بل  ور  ، روود  وتدغ وتد ، ج-1

 .9،ص9099صنةو  النقة الةول ، أرني  
 ، الحزاجههن، ، مجله  العلهه   االنسههدن  ، العهة  التدوههع، جدمعهه  محمهة خ ضههن بسههكن دور السووو  النقديوة فووي تووأمین سويولة النظووام املصوورفيرايه  حههة ، -2

 .9، ص9002مدرس 
، مطب عهه  مقةمهه  لطلبهه  السههن  الثدن هه  مدل هه  ومحدوههب  ،جدمعهه  الحههدج محاضوورات فووي االقتصوواد النقوودي وأسوووا  رؤو  األمووواللههن ثهه كن الكدتهه ، -3

 .922ص 9092/9092لخضن، بدتن  الجزاجن، 
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نصيب الدوالر واألورو من إجمالي الحيازات الرسمية لالحتياليات الدولية من العمالت األجنبية (:01-02الجدول رقم )

 ال حة  : نسب  مس ي (   7005 -1555)

 
Source: International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics, Annual Report, 2010. 

وتحتف  البن   اينكزي  اموروو   بدحت دطدمل كبير  م  الةوالرامل اممنيك   لتلب   احت دجدتهد م  السلع والخةمدمل ايست ر   

م  مبد المل وعن الصنف امجني  ، وودلتدل  يعتبر الةوالر  %00و ب لك يست ل  الةوالر على ثلث  احت دط دمل النقة امجني  ف  العدلن

مههه  صههد رامل العههدلن ثهههتن  رههع ق متههههد  %30اووههع عملهه  فههه  التههةاول ح هه  تهههتن بهه  معمههن معهههدمالمل التجههدر  الةول ههه  ، إذ أ  أكثههر مهه  

بدلههةوالر بمههد ردهههد البرههرول، إذ تسههعن كدرهه   ول منممهه  الههةول ايصههةر  للههنف  ) امووههك( نفطهههد بدلههةوالر اممنيكههي، وفهه  الجملهه  ثصهه  

نعك  علههى حجههن التههةاول بدلههةوالر حهه ل العههدلن حهه ال  ثالثهه  تنل  نههدمل، اممههن الهه   ثجعهه  أ  ت بهه   واضههطنا  فهه  وههعن الههةوالر ثهه

، بح هه  تكه   السههلع غيهر اممنيك هه  غدل ه  السههعن ممهد ثههنعك  فه  ارتفههد  أوهعدر السههلع ايسهت ر   بدلنسههب  أوهعدر السههلع والخهةمدمل

له ه الهةول رمهدهن  انخفهد  الهةوالر ووه ل  مقصه    لتعزيهز القهةر  التندرسه   للصهد رامل اممنيك ه  علهى حسهد  صهد رامل الهةول 

ج   خدص  الصد رامل االوروو   وال دبدن   والصين  ، رس دو  الةوالر الضع   ه  جزء م  أل ه  الضهب  ايندرس  لألو ا  الخدر 

الضنوري  الت  وتع ة ت اا  النمه  وتقله  مه  العجهز التجهدر  اممنيكهي، وكه لك تسهدعة علهى الهتحكن فه  الفه اجض امجني ه  والتهأثير 

 1وايد   معةالمل نم ه.على االقتصد  العدلي  

د   هب   وعن صنف الةوالر إلهى تركه  االحت دط هدمل النوهم   الةوالريه ، وكه ا انخفهد  قه ن اموههن والسهنةامل املحهنر  كمد ث

بههدلعمالمل ذامل أوههعدر صههنف ثدبتهه  مقدبهه  الههةوالر، وتههز ا  ههه ه الخسههدجن عنههةمد تكهه   أوههعدر ردجههة  ههه ه العمههالمل مسههدوي  موههعدر 

سههلع ايسههت ر   مهه  أورووههد، خدصهه  فهه  البلههةا  التهه  تعتمههة أنممتهههد النقةثهه  علههى التثي هه  الفدجههة  علههى الههةوالر، كمههد تنتفههع أوههعدر ال

تتفهدقن معهةالمل التضهخن وترراجهع القه   الشهناج  ، إضهدر  إلهى هبه   حصه ل  الصهد رامل ايق مه  بدلهةوالر، بمهد ردههد رمقدب  الهةوالر 

مقدبهه  الههةوالر. رقههة أجههنمل ايدوسههدمل اموروو هه   راوهه  تبههي  أ  الههنف . بينمههد تههنخفض معههةالمل النمهه  فهه  الههةول التهه  تنتفههع عملتهههد 

 والر ره   معهةل  9.5وإذا وص  وعن صهنف ال ه رو إلهى .نقط 0.2 والر، ثق   إلى تناجع النم  ف  أوروود بمعةل 9.5ارتفد  ال  رو إلى 

 2نقط . 9.2االنخفد  و ص  

ر اممنيكهههي أمهههد  العمهههالمل النجيسههه   امخهههنى مثههه  ال ههه رو ووصهههف  عدمههه  ثمكههه  القههه ل أ  حههه ث أ  هبههه   فههه  وهههعن صهههنف الهههةوال 

 ههه  االوهههررل    يع ههه  خسهههدر  نقةثههه  لالوهههتثمدرامل بدلهههةوالر وههه اء  اخههه  أمنيكهههد أو خدرجههههد ، وهكههه ا وفههه   ههه  روههه  كثيهههر مههه   ول نوالج

                                       

دراسوة -  دراسة في العالقات السببية بین انتشار األزمات والت تل االقتصوادي-الت تالت االقتصادية في میزان األزمة العامليةب صي ع صدلح رح م ،  1 

 .990، ص9090/9099، جدمع  محمة خ ضن ، بسكن  ، الجزاجن، -غير منش ر –م كن  مدجستير  ، -حالة اليونان ضمن الت تل االوروبي
ايهدتمن العليه  العدشهن حه ل االقتصهد ثدمل ، -حالوة الودول العربيوة النفطيوة–م  دور الدوالر األمريكي فوي التوأثیر فوي االقتصواد العوالع   عبة النحمد ، -2

 .95، ص9001 يسمبر  91/90العنو   وتط رامل مد بعة امام  االقتصد ث  العدي  ،الجمع   العنو   للبح ث االقتصد ث ،  بيرومل ، لبند ، 
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  ال الثهدمل ايتحهة  اممنيك ه  العدلن أوعدر صنف عمالتهد وتثيبتهد أمد  الةوالر تحةث لهد خسدر ، وودلتدل  رأ  أام  مدل   تصهي

لتنتقهه  إلههى  ول أخههنى ذامل عملهه  مع مهه  مثهه  االتحههد  اموروبي.وودلتههدل  ركلمههد رقههة تقهه   إلههى لههح  اوههتثمدرامل مهه  ههه ه الههةول 

ايسهتثمني  امجدنهه  ثقههتهن فهه  اقتصههد  ومدل ه   ولهه  مههد تعنضهه  العمههالمل املحل ه  لضههغ   ايضههدرو ، واوههتمنمل الضههغ   لتنفهه  

 1طدمل النوم   للبن   اينكزي . االحت د

مههع تزاثهههة عمههه  امامههه  ايدل ههه  العدي ههه  ، فههه  م اجهههه  العمهههالمل النجيسههه   وهههه ا الهههةوالر تقلبهههدمل حههد     وهههعن صهههنفوقههة عنرههه  

، وهه ا أ ى إلهى اقبهدل العةثهة -09-00الجهةول رقهن -هه ا االخيهر ارتفدعهد مقدبه  الهةوالر اممنيكهيوودلحةث  عه  امورو رقهة لهج  

تن يههع اح طدتهههد مهه  العمههالمل االرتكدايهه  للتح يهه  علههى حسههد  الههةوالر،م  خههالل تح يهه  جههزء مهه   إلههىالبنهه   اينكزيهه  فهه  العههدلن 

وذلهههك لتفهههد   مخهههدطن ندتجههه  عههه  االنخفدضهههدمل فههه  وهههعن صهههنف - 09-02أنمهههن الجهههةول رقهههن  –االورو إلهههى   الةوالريههه   احت دطدتهههد

التهه  وههدهم  فهه  ارتفههد  امورو أمههد  الههةوالر، تخلهه  ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  عهه  و دوهه  و مهه  اموههبد   الههةوالر أمههد  امورو،

 تنيل ه    والر عهد  ،1,25امولهى بق مه   الةوالر الق   لتخف   العجز ف  ايينا  التجدر ، ح   لجأمل إلى عمل   التيسهير الكيه 

نطهههد  االحتفهههد  بهههدمورا  ايدل ههه  فههه  حسهههد  النمهههد  الفهههةرال  وذلهههك بت وههه ع  2010مل هههدر  والر عهههد   200والثدن ههه  بق مههه  2008

للسههه   ايفت حهههه ، لتقهههج ع عمل هههه  اوهههتعد   النشههههد  االقتصهههد   والحههههة مههه  اخههههتالل اييهههنا  التجههههدر  اممنيكهههي، ووهههه لك اا مل 

حجههههن الصههههد رامل وههههدعة علههههى تههههةني ق مهههه  الههههةوالر  و  أ  ثههههدثن اثجدب ههههد علههههى  ال الثههههدمل ايتحههههة  مهههه  حجههههن الكتلهههه  النقةثهههه  ممههههد

 2 اممنيك  .

 وعن صنف امورو مقدب  الةوالر(:09-00الجةول رقن )

 %ال حة : 

 9002 9002 9000 9001 9090 9099 9099 9095 9095 9093 9092 9092 

سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعر 

 الصرف

9.93 9.52 

1,42 1,39 1,33 1,39 1,28 1,33 1,33 1,11 1,11 1,13 

source :http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ert_bil_eur_a&lang=en  

،  ال  ندن هالسه د ث  فه  ذرو  أامه  الهةث    9090و 9001 بهي مقدبه  الهةوالر فه  الفرهر  ف  أو ا  الصنف وقة انخفض  ق م  ال  رو 

 نمنا لبةاث  تعدف  االقتصد  اموروبي. 9099العد  وبعةهد لج  وعن الصنف امورو مقدب  الةوالر ارتفدعد 

إ  ارتفهههد  ق مههه  ال ههه رو لههه  أثهههدر وهههلب   تتمثههه  فههه  ارتفهههد  وهههعن الصهههد رامل اموروو ههه  ، وودلتهههدل  اضهههعدف قهههةرتهد التندرسههه   فههه  

نكههههز  ثتجهههه  نحهههه  خفههههض أوههههعدر الفدجههههة  علههههى ال هههه رو  هههههةف  تخفهههه ض كلفهههه  اموهههه ا  العدي هههه  ، وههههه ا مههههد قههههة ثجعهههه  البنههههك اي

 االقررا  لتقج ع رجدل امعمدل على االوتثمدر .

  وفهه  وهه د  التحل هه  االقتصههد  ، ثمكننههد القهه ل أ   االرتبههد  الحدصهه  بدلههةوالر وإ  كههد  لهه  مههد  ثبههرره مهه  ايزاثهههد واثالء

 ، لكههههه  فهههههه  ايقدبههههه  تبههههههرا بجهههههالء آثههههههدره  املحههههه ور  امهههههه  امامهههههدمل وهههههه اء ايدل هههههه  أو اينمههههه ر  فهههههه  حهههههدالمل النخههههههدء والنمههههه  االقتصههههههد 

االقتصهد ث  منههد، رفهي  ه  حهدالمل النكه   والتبهد  االقتصههد    اله   قهة يشههةه االقتصهد  العهدلي  عم مهد واالقتصهد  اممنيكههي 

                                       

دراسووووة حالووووة الجزایوووور -7002لوووودول الناميووووة عبوووور معبوووور االقليميووووة الجديوووودة منووووذ تووووداعيات األزمووووة املاليووووة علووووى اقنصوووواديات ا ب صههههي ع صههههدلح رح مهههه ، -1

 .909،منجع ودب ، ص-وامل سيك
، جدمعهه  قدصهههة  1، العههة   مجلهه  البدحهه املناقسووة بووین الوودوالر واألورو فووي ظووول ال اسووتقرار النظووام النقوودي الوودولي،  لقمههد  معههزوا ، شههني  بهه  ر ، -2

 .00-21ص ، ص9099منودح، ورقل ، الجزاجن،

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ert_bil_eur_a&lang=en
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دالمل االنكمههدش عبههر مههةاخ  ررههع الطلهه  الكلهه  ب جهه  خههدص، ومههع محههدوالمل السههلطدمل  النقةثهه  ممثلهه  بدالحت ههدطي اممنيكههي عههالج حهه

ارتكههداا علههى تق يهه  ت ههدر اإلنفههد  االوههتثمدر  املحلهه  وصههدف  التعدمهه  اينمهه ر وغيههر اينمهه ر مههع العههدلن  الخههدرئ ، مهه  خههالل مههن  ميههن  

ُثحهة  وهعن الصهنف  تندرس   للسهلع املحل ه  بخفهض وهعن صهنف الهةوالر، وودلتهدل  التهأثير علهى ق مته  ضهم  التبهد ل الهةول ، بح ه 

الصههههنف الجةثهههههة السهههههعن النسههههي  للسهههههلع املحل ههههه   وامجني هههه ، مدِنحهههههد مزاثهههههد نسههههي   للتهههههةرقدمل السهههههلع   اممنيك هههه  وتهههههةرقدمل الةولههههه  

اينتبطههههه  عمالتههههههد بدلهههههةوالر إااء السهههههلع امجني ههههه . ويمكننهههههد اإلشهههههدر  أ   هههههه ا اممهههههن وهههههتررت  عل ههههه  انعكدوهههههدمل إجدب ههههه  علهههههى االقتصهههههد  

 2 :وذلك م  خالل التحل   اثتي1.ي  تك   ل  ارتةا امل ولب   على أغل  ايتعدملي  االقتصد ثي اممنيكي، ف  ح

    اههههج  ايههههد   فهههه  حجههههن الصههههد رامل مقدبهههه  انخفدضههههد فهههه   الهههه ار امل نت جهههه  تحسهههه  القههههةر
ُ
علههههى مسههههت ى القطهههه  اممنيكههههي ت

 س  رص ة ايينا  التجدر  التندرس   للسلع املحل   بدمو ا  الةاخل   الخدرج  ،  وكمحصل  ل لك تح

   تحق هههه  تق يههههه  الطلههههه  االوهههههتثمدر  املحلهههه  مههههه  خهههههالل مهههههةخل  الطلههههه  االوههههتهالكي الهههههةاخل   والخهههههدرئ ، وحقههههه  االقتصهههههد

 .وتثمدر ،مد ُيعزا ررع رن  العم  بجنعدمل تحفينث  لال 

 الههةاجن  لقطدعههدمل االقتصههد  ارتفههد   الطلهه  الكلهه  مههد ثحقهه  ايههد   فهه  مسههت ى النههدت  والههةخ ، والتههأثير علههى حلقهه  التههةر  

   .اممنيكي، كمد ُيسهن ف  ت اص  حدل  النم  والتعدف  م  حدل   االنكمدش

اء خسدرتهد  لجزٍء ُمهن م  صد راتهد اي جه          ف  ايقدب  ر    أغل  االقتصد امل وتعدني م  تعم  حدالمل التبد  االقتصد   جن 

اء التخف ض  التندرسي  موعدر التبد ل، اممن ال   ثنعكك وهلبد علهى الطله  الكله  ف  ايسدر اممنيكي، نده ك ع  ايد   و  ار اتهد جن 

يتحم  الثههدمل ايتحههة  االمنيك هه  رتخفهه ض ق مهه  الههةوالر وههالنجيسههي  لل  التحههدر  لههه ه البلههةا . وودعتبههدر االتحههد  االوروبههي الشههنيك 

 .  وتكلف  وار ات  جزءا هدمد م  نتدججهد ع  طني  التقلبدمل ف  ع اجة صد رات

وإااء ارتفد  أوعدر الفدجة  اممنيك   ،بسي  إرتفد  وعن صنف الةوالر تمطهن املجم عه  االقتصهد ث  اموروو ه  إلهى ررهع أوهعدر        

الفدجهههة  وإبقدءههههد عنهههة مسهههت يدمل منتفعههه  ال تتندوههه  إطالقهههد مهههع متطلبهههدمل االقتصهههد ، ممهههد تسهههي  فههه  ارتفهههد  تكلفههه  الحصههه ل علهههى 

 ، وودلتهههدل  تلب ههه  حدجهههدمل االقتصهههد  إلهههى رموس اممههه ال، ممهههد ثنهههت  عنههه  وقههه   اقتصهههد ثدمل هههه ه الهههةول فههه  حهههدالمل انكمدشههه   القهههنو 

  وهعن الصهنف ثزيهة فه  صهع ودمل تغط ه  العحهز فه  دتنتفع معهد نسب  البطدل  ، كمد أ  ارتفد  ق مه  وار امل هه ه الهةول بسهي  إرتفه

 3ق  م  ارتفد  اموعدر.ح ااي  ايةر عدمل وانتشدر م جدمل متال م

 4وعم مد هند  عة  قن امل ثمك  أ  يسلكهد انخفد  الق م  الفعل   للةوالر لنق  امام  إلى  ول أخنى، أهمهد :

ثد   انخفد  وعن صنف الةوالر إلى جع  االوعدر أق  ق مه  مه  منمه ر ايسهتهلكي  خهدرج قناة القوة الشرایية والتكلفة:  -أ

إلى ايد   الطل ، أمد م  جدن  العن  ر   انخفد  ق م  الةوالر ثد   إلى انخفد  امرودح ايق م  منطق  الةوالر مد ثد   

 بدلعمل  املحل   مد ثخل  ضغ طدمل كبير  على اموعدر. 

                                       

، 7017-1520الت تالت االقتصادية كقوة ممانعة وكمعبر لتدويل األزمات الرأسمالية دراسة قياسية لت تل الناقتا للفترة عقب  عبة الالو ، -1

 .909، ص9095/9093، جدمع  قدصة  منودح، ورقل ، الجزاجن، -غير منش ر –أطنوح   كت راه 
 .909، صاينجع السدب -2
دراسووووة حالووووة الجزایوووور -7002تووووداعيات األزمووووة املاليووووة علووووى اقنصوووواديات الوووودول الناميووووة عبوووور معبوووور االقليميووووة الجديوووودة منووووذ  رح مهههه ، ب صههههي ع صههههدلح -3

 .905،منجع ودب ، صوامل سيك

مجلهه  االجتهههد  "، 7002/7002دراسوة تحليليووة لظوواهرة عودوى األزمووات املاليوة "حالووة األزموة  املاليووة العامليوة  ،، نميهر  قههال  محمهة االمههي  ول هة طدلهه  -4

 .512-513، ص ص 9091 اينكز الجدمل  تمزراو  ، الجزاجن، ،09العة :  00للةراودمل القدن ن   واالقتصد ث ، املجلة: 
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ثد   انخفد  وعن صنف الةوالر إلى انخفد  عدجةامل امص ل ايدل   ايق م  بدلةوالر، وه  مد ثد   إلى قناة األصول:  -  - 

    ايستثمني  امجدن  لخسدجن كبير . تاج

ثههد   انخفهد  وههعن صههنف الهةوالر إلههى تناخهه  الس دوهدمل النقةثهه  فهه  اقتصهد  الههةول التهه  تههنتب  قنواة السياسووة النقديووة: -ج -مل

عملتهد بدلةوالر، ح   تلجأ إلى خفض وعن الفدجة  وايد   الس  ل  مهد ثهد   إلهى ايهد   الطله  علهى السهلع امودوه   ومختله  

 ص ل.ام 

 االقراض -7

ة امامههه  ايصهههنر   ثقههه  إقبهههدل نهههإ  امامهههدمل ايدل ههه  تخلههه  حدلههه  إعهههد   النمهههن مههه  قبههه  العهههدجالمل والشهههنكدمل لسهههل ك دتهن ، رع

عهههالو  علهههى الخطهههن ايتصهههدعة تدثجههه   ،البنهه   علهههى تقهههةثن القهههنو  وتشهههة  شههنو  االجتمهههد  التجهههدر  ويصهههع  الحصههه ل عل هه  

ينتقهه  ههه ا ايسههت ى مهه  البنهه   وامرههنا  إلههى ايعههدمالمل بههي  الههةول، ح هه  تعههزف البلههةا  عهه  اقههنا  رتفههد  تكلفهه  رأس ايههدل، و ال 

 بلةا  أخنى لنف  اموبد  ، وينكم  نت ج  ل لك التةر  الةول  لنموس امم ال .

فهههد  ايسهههتمن حتهههى تكتلههه  كبرثهههدمل مهههد إ  بهههةأمل بههه ا ر امامههه  ايدل ههه  العدي ههه  ووهههةأمل معههههد مدشههههنامل اموهههه ا  ايدل هههه  العدي هههه  بدالنخ

البنههه   اينكزيههه  علهههى مسهههت ى العهههدلن وعلهههى رأوههههد الفههههةرال  اممنيكهههي والبنهههك اينكهههز  البرثطهههدني والبنهههك اينكهههز  اموربهههي فههه  محدولههه  

  نههدبع عههه  للتنسهه   ر مههد ب نهههد لخفهههض أوههعدر الفدجههة  وذلههك المتصههدص آثههدر امامهه  وانعكدوههدتهد علههى ايسههت ى العههدلي  ههه ا التنسهه 

خص ص دمل الع ي  ايدل   ح   أ  محدوالمل بلة مد ل ضع أوعدر للفدجة  ال تتف  مع حدل  تكدرد وعن الفدجة ، ثمك  أ  ثد   إلى 

تهةرقدمل كبيههر  للههةاخ  أو الخههدرج لههنموس اممهه ال قصههير  امجهه  ومهه  ثههن رهه   قههةر  البلههة علههى اوههتخةا  الس دوهه  النقةثهه  لتحق هه  

والشههك  التههدل  ث ضههح عمل هه  1، أو حجههن التنسهه   الههةول  قتصههد  الكلهه  وتصههب  مق ههة  بزيهههد   حههنا  رأس ايههدلأهههةاف متصههل  بدال

 تخف ض أوعدر الفدجة :

 سياسة سعر الفایدة في الفدرالي األمريكي والبنك املركزي األوربي(:01-15الشكل رقم )

 

بنوووك املركزيووة للحوود موون اسايووار األسوووا  فووي ظوول األزمووة املاليووة العامليووة قعاليووة تخفوويض أسووعار الفایوودةمن قبوول الخدلههة،  ع جهه ل ايصههةر: 

 90/99ملتقههل  ولهه  حهه ل: االامهه  ايدل هه  و االقتصههد ث  الةول هه  والح كمهه  العدي  ،جدمعهه  رنحههدمل عبههدس،  وههط  ، الجزاجههن، اثههد   الراهنووة،

 .99، ص9001اكت ون 

                                       

ملتقهل  وله   قعالية تخفيض أسعار الفایدةمن قبل البنوك املركزية للحود مون اسايوار األسووا  فوي ظول األزموة املاليوة العامليوة الراهنوة،خدلة،  ع ج ل  -1

 .99، ص9001اكت ون  90/99ح ل: االام  ايدل   و االقتصد ث  الةول   والح كم  العدي  ،جدمع  رنحدمل عبدس،  وط  ، الجزاجن، اثد  
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نكزيه  ثهد   إلهى تخفه ض تكلفه  البنه   التجدريه  فه  االقرهرا  وودلتهدل  ره   م  ايفنو  أ  تخف ض أوعدر الفدجة  لةى البنه   اي

أوهعدر ردجههة  هه ه امخيههر  وه ف تههنخفض بشهك  أوت مهههدت كي رههي حههةو  مقدروه  لسههعن الفدجهة  لههةى البنه   اينكزيهه ، وهه ا مههد ثههد   

   وودلتههدل  ايشههدريع االوههتثمدري  وهه ف تكهه   ذامل بههةوره إلههى انخفههد  تكلفههه  ايشهههدريع التهه  تعتمههة فهه  تم يلهههد علههى القههنو  ايصههنر

إال أ  اله   حهةث أ  البنه    .جةوى مدل   أكبر ممد ثحفز على االوتثمدر و اء ايبدشن أو غير ايبدشن ممد ثحن  عجل  االقتصهد 

مه  اقتصهد ث  كمهد وهد  التجدري  اوتغنق  وقتد قبه  أ  تبهةأ فه  الثقه  فه  عمل هدمل اإلقهنا  ح هه  وهد  القله  مه  احتمهدل حهةوث أا 

الضههنر بدلنشههد  االقتصههد    الضههغ   ايدل هه  ايرناثهة  التهه  ألحقهه وودلتههدل  فهه   هه  1القله  مهه  صههح  اينكههز ايههدل  للبنهه   ايقررضه .

ف وفهه   هه  ههه ه المههنو 2. د معههدثير االقههنا  ايصههنف  فهه  ال الثههدمل ايتحههة  االمنيك هه  واورووهه ةتق  ههتههن اممنيكههي والعههدلي  بصههف  عدمهه  

  تناجع  معةالمل تقةثن االجتمد  ، اممن ال    رع البن   اينكزي  لضر ايزية م  امم ال ف  أو ا  ايدل لتقل   حة  ه ه امام .

جههههه  االنخفههههد  فهههه   رجهههه  تحمهههه  اموهههه ا  ملخههههدطن وقههههة جههههدء ذلههههك اوههههتجدب  لجههههه   البنهههه   للتقل هههه  مهههه  نسههههب  النرههههع ايههههدل   هههههد ي ا

 3 ، وتزاثة تكلف  رموس امم ال ايصنر   .ايينان دمل العم م   

 أوضاع االقراض املصرفي في الواليات املتحدة االمري ية ومنطقة اليورو(:01-70الشكل رقم )

 
دراسة استقصایية لالوضواع االقتصوادية واملاليوة – -األمال والواق  واملرالر-أقا  االقتصاد العالم ةو  النقة الةول ، ايصةر: صن

 .3ص، 9095، أرني  - والعاملية

مهه  خههالل الشههك  أعههاله نالحهه  مههع انخفههد  مسههت يدمل االقههنا  فهه  ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  تناجعهه  معههةالمل االقههنا  فهه  

علهههى اينكهههز ايهههدل  محهههة  وذلهههك مههه  خهههالل التهههأثيرامولهههى الصهههةمدمل الحق قههه  مههه  الةولههه  بدنتقهههدل ويمكههه  تفسهههير ذلهههك منطقههه  ال ههه رو 

وعلههى ذلههك ر نهه  فهه   امولههى  مههن  القههنو  للشههنكدمل العدملهه  فهه  الةولهه  ويههزاول نشههدط  فهه ول نشههدطهد علههى نطههد   ولهه  البنهه   التهه  تههزا

البنههك بتغ يههر حجههن اإلجتمههد  ايقههة  أو يغيههر مهه  محفمهه  القههنو  الخدصهه  بهه  التهه  ثمنحهههد  قهه  امولههى ث حدلهه  حههةوث أامهه  فهه   ولهه 

إلههى لصههةم  التهه  واجههه  البنههك فهه   ولتهه  ومهه  ثههن ثنتقهه  أثههن االثدن هه   الحههدل مههع الةولهه ويتبههع فهه  نفهه  امولههى  الةولهه  للمقررضههي  فهه 

                                       

 .99،صودب جع ، من  خدلة ع ج ل  -1
لالوضوواع االقتصووادية واملاليووة دراسووة استقصووایية –الضووغط املووالي والهبوووط االقتصووادي والتعووافي-أقووا  االقتصوواد العووالم صههنةو  النقههة الههةول ،  -2

 .0، ص9000، أكت ون -والعاملية 
دراسووة استقصووایية لالوضوواع االقتصووادية واملاليووة –الضووغط املووالي والهبوووط االقتصووادي والتعووافي-أقووا  االقتصوواد العووالم صههنةو  النقههة الههةول ،  -3

 .0،  صمنجع ودب ، -والعاملية 
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ثةرعهههه  لتعههههةث  محفمهههه   كمههههد قههههة ثخسههههن البنههههك أم الهههه  فهههه  السهههه   ايدل هههه  للةولهههه  امولههههى مههههد 1االخههههنى رتحههههةث العههههةوى .الةولهههه  

ا السهه   حهه و البنهه   بتغ يههر مناكههزهن ايدل هه  القههنو  فهه  الةولهه  امخههنى كمههد قههة ثحهه و صههغدر ايسههتثمني  وايتعههدملي   فهه  ههه 

نت ج  لحةوث امامه  فه  االسه   ايدل ه  فه  الةوله  امولهى ويق مه   بنقه  العهةوى إلهى اموه ا  ايدل ه  فه  الةوله  الثدن ه  وودلتهدل  إلهى 

 2القطد  الحق قي.

 االتحاد االوروبيالفرع الثالث:معبر الصفقات التاارية وانتقال األزمة لدول 

إ  تحنيهن وع يه  ايبههد المل أصهبح   ههدهن  العصهن، وههه   هدهن  تفههن  نفسههد ، كهه   كهد الههةول أصهبح  تشههدر  فه  التبههد ل 

الةول  معمد كدن  أبعد  نمدمههد االقتصهد ث ، وتب ه  أغلبههد النمه ذج ال بيراله  كمهدهن  رنضه  نفسههد منه  لهي  هنهد   وله  قهد ر  

االقتصههد ثال الةول هه  علههى الفضههدءامل الخدرج هه  ثأخهه  منحهه  تصههدعة  وهه اء مهه  ندح هه  بمفن هههد علههى تلب هه  حدجدتهههد ، ردنفتههدح 

أو الجغنار  ، رم  ح   الهزم  يشههة معهةل الصهد رامل واله ار امل العدي ه  ارتفدعهد مه هال فه  امربعه  عقه   االخيهر ، ومه  ح ه  

يهههر لههه  عبهههر التهههدري  نمهههنا لضهههنور  االعتمهههد  ايتبهههد ل، ومهههد الفضهههدء أو الجغنار هههد رههه   التبهههد ل الهههةول  يعهههنف امتهههةا اجغنار د ال نم

االقتصهد   ايتبهد ل ، اله   يع ه  تهأقير وتهأثن الطهنري  ، م  تخصص  ول ، ردلع ي  االقتصد ث  تتميهن بخدصه   ايهد   االعتمهد  

بهي  الهةول والقهدرامل ح ه  كهد  هه ا ر ك   كالهمهد تدبعهد ومتب عهد فه  نفه  ال قه  مهداا  مه  تعم ه  هه ا االتجهده، إلغهدء الحه اجز 

نت جههه  اتفدق ههه  تحنيهههن التجهههدر  العدي ههه  ، وتزاثهههة حنيههه  انتقهههدل رموس اممههه ال الةول ههه  ، ووجههه   الثههه ر  التكن ل ج ههه  ايعل مدت ههه  

كدن  أو ،وقة تنت  على ايد   االعتمد  االقتصد   ايتبد ل  ه ر اثدر عة  أهمهد:ونع  انتقدل الصةمدمل االقتصد ث  اثجدب   

ولب   م  رك  إلى أخن م  أركد  االقتصد  العدلي  ، ر ذا حةث  م ج  انتعدش   أو انكمدش   ر نههد تنتقه  بسهنع  إلهى البلهةا  

 3امخنى .

وع امهه   إ  عصههن الع يهه  االقتصههد ث  ثفههن  نمههد  تجههدر  عههدلي  مفتهه ح تههزول ر هه  الع اجهه  أمههد  حنكهه  السههلع والخههةمدمل

يع ههه  الحهههة بةرجههه   الحهههةو  ويهههزول التم يهههن بهههي  االوههه ا  ال طن ههه  املحل ههه   واموههه ا  امجني ههه  العدي ههه ، مهههداالنتههدج، وتنعهههة  ر ههه  

الحك مههههدمل علههههى  كبيههههر  مهههه  قههههةر  الحك مههههدمل ال طن هههه  علههههى روههههن و دوههههدمل اقتصههههد ث  وطن هههه  مسههههتقل  وعلههههى إضههههعدف وهههه طن 

بهد    ول العهدلن، هه ا مهد  ال ركهد  منههد بأوه ا  واقتصهد امل ، وم  تجدر  اقتصد  ال الثهدمل اايتحهة  منتبطه  بصه ر اقتصد ثدتهد

رمهه ر به ا ر كسهد   .4 ثجع  م  امامدمل الت  تعص  بدالقتصد  اممنيكي تنتق  م  ص غتهد اممنيك ه  إلهى صهبغ  عدي ه  بسهنع 

لته  ثنتقه  يسهنع  إلهى صهبغ  وا ايدل ه   اقتصد   ف  ال الثدمل ايتجة  و ف ثنعك  على صد رامل البلةا  امخنى وعلى أو اقهد

( عدي هه  بسههي  كبههر 
ً
ومتشههدبك مههع وأكثههر مهه  ثلهه  التجههدر  العدي هه  حجههن االقتصههد  اممنيكههي ثمثهه  )ربههع االقتصههد  العههدلي  تقنيبههد

 اقتصد ثدمل معمن  ول العدلن.

 

 

                                       

، املجلههه  الجزاجنيههه  لالقتصهههد  وايدل ههه ، ، العهههة  امول، جدمعههه  ثحههه  اليوووة علوووى القطووواع املوووالي واملصووورفي العربووويقنووووات توووأثیر األزموووات املمزيههه   ابهههناه ن، -1

 .903، ص90095ردرس، ايةث  ، الجزاجن، ارني  
سووووة حالووووة الجزایوووور درا-7002تووووداعيات األزمووووة املاليووووة علووووى اقنصوووواديات الوووودول الناميووووة عبوووور معبوووور االقليميووووة الجديوووودة منووووذ  ب صههههي ع صههههدلح رح مهههه ، -2

 .905،منجع ودب ، ص-وامل سيك
-  دراسوووة فوووي العالقوووات السوووببية بوووین انتشوووار األزموووات والت تووول االقتصوووادي-الت وووتالت االقتصوووادية فوووي میوووزان األزموووة العامليوووةب صهههي ع صهههدلح رح مههه ،  -3

 .21،منجع ودب ، ص دراسة حالة اليونان ضمن الت تل االوروبي
نجع السدب ،ص ص -4

 
 .02-21اي
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 عالم مساهمة الناتج املحلي االجمالي للواليات املتحدة االمري ية في االقتصاد ال(:01-71) الشكل رقم

 
SOURCE:EURO STAT ,THE EU IN THE WORLD, -2018 EDITION -, LUXEMBOURG, APRIL 2018,P68. 

،ح   تمث  صد رامل االتحد  اموروبي إلى  ال الثدمل  تعتبر ال الثدمل ايتحة  بدوتمنار الشنيك التجدر  النجيسي  لالتحد  اموروبي

 %90مخني  ، رنغن تناجع نسب  صد رامل االتحد  االوروبي إال ال الثدمل ايتحة   مه  ايتحة  اممنيك   أكبر نسب  م  بي  شنكدههد ا

إال أنههههد تبقههل ال الثههدمل ايتحهههة    9092مههه  اجمههدل  الصههد رامل العههد   %90.0إلههى  9009مهه  اجمههدل  صههد ارامل االتحهههد  االوروبههي العههد  

 لك.اممنيك   الشنيك امول لالتحد  االوروبي والشك  التدل  ث ضح ذ

 

 7007/7011من السل   خالل الفترة صادرات االتحاد االوروبي (:01-77الشكل رقم )

 
SOURCE:EURO STAT,GLOBALISATION PATTERNS IN EU TRADE AND INVESTMENT, 2017 EDITION, LUXEMBOURG 

,OCTOBER 2017,P75. 

بدلنسهب  لالتحهد  اموروبهي مه  البضهدئع بعهة الصهي  وهه ا  أمد بدلنسب  لل ار امل رقة أصبح  ال الثدمل ايتحة   ثدني أكبر شهنيك

 بعة أ  كدن  لسن امل ايصةر امول لالقتصد  االوروبي.والشك  ث ضح ذلك:
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 7007/7011واردات االتحاد االوروبي من السل  خالل الفترة (:01-73الشكل رقم )

 
SOURCE:EURO STAT,GLOBALISATION PATTERNS IN EU TRADE AND INVESTMENT, 2017 EDITION, LUXEMBOURG 

,OCTOBER 2017,P75. 

نخفهههد  الطلههه  العهههدلي  علهههى السهههلع االوهههتهالك   النهههدت  عههه  النكههه   الههه   تعهههدني منههه  اقتصهههد ثدمل  ول العهههدلن ا وهههدهنلقهههة 

للحهههة مههه  بسهههي  امامههه  ايدل ههه ، إضهههدر  إلهههى تهههةه ر القهههنو  اي جهههه  لتم يههه  التجهههدر  الةول ههه  بسهههي  تشهههةثة معهههدثير اإلقهههنا  

تهههةه ر مهههالء  البنههه  ، آثهههدر واضهههح  علهههى تهههةه ر معهههةل نمههه  التجهههدر  العدي ههه  ومنههههد اموروو ههه ، ح ههه  عنرههه  تجهههدر   ول االتحهههد  

اموروبهههي عدمههه  و ول منطقههه  ال ههه رو خدصههه  تهههةه را بسهههي  انخفهههد  الطلههه  العهههدلي  ووخدصههه  اممنيكهههي علهههى السهههلع اموروو ههه ، 

اله ار امل اممنيك هه   ، فه  ال قه  نفسه   ( والته  تمثه 9000د رامل اموروو ه  )منتصه  عهد  أ نهده انخهد  الصهح ه  يشهير الشهك  

، فههه  السهههلع  ههه ا يع ههه  أ  انخفهههد  الطلههه  اممنيكهههي علهههى السهههلع االوهههتهالك   اموروو هه  وهههدهن فههه  تهههةه ر تجهههدر  االتحهههد  اموروبهههي

 .االتحد  اموروبي  عللسلع م ح   ث ضح الشك  أ نده تجدر  ال الثدمل ايتحة  اممنيك   

 تاارة االتحاد االوروبي في السل  م  الواليات املتحدة االمري ية(:01-79الشكل رقم )

 
source:euro stat,Globalisation patterns in EU trade and investment, 2017 edition, Luxembourg ,October 

2017,p77. 

 إلى تحل   الق م  اإلجمدل   للتجد
ً
-ال الثدمل ايتحة  والشنيك التجدر  النجيسي  االتحهد  اموروبهي ر  ف  البضدئع  بي  اوتند ا

، نالح  أ  صد رامل االتحد  اموروبي اي جه  إلى ال الثدمل ايتحة  نم  ب تير  أون  م  ق م  وار امل االتحد  اموروبي م    -90

الت  مس  ال الثهدمل ايتحهة  اممنيك ه  والته  أثهنمل بشهك  كبيهر   ة صةم  امام  ايدل   واالقتصد ث  العدي  ال الثدمل ايتحة . بع

هههههن ذلههههك جل ههههد مهههه  خههههالل اتسههههد  الفههههدجض مويقنههههد  التجههههدر  الخدرج هههه  لبفعهههه  أثههههدر التغ ثهههه  العكسهههه   علههههى االقتصههههد  اموروبههههي 
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، قبههه  أ   9093مل هههدر ثههه رو فههه  عهههد   999ل صههه  إلهههى ذرو  بلغههه   9001عهههد   مل هههدر ثههه رو فههه  51مههه    التجهههدر  مهههع االتحهههد  اموروبهههي

 . 9092مل در ث رو ف  عد   993ثنخفض إلى 

 اممهنك ي   اله ث  ث اجهه   انخفهد   خه لهن ثقلصه   إنفهدقهن إذ بةخ ل ال الثدمل ايتحهة  اممنيك ه  منحله  النكه   جعه  مه 

ومهههع االنخفهههد  فههه  الههه ار امل اممنيك ههه  تبهههةأ صهههندع  الصهههد رامل لالتحهههد  اموروبهههي فههه   اإلجمهههدل ، بمهههد فههه  ذلهههك إنفهههدقهن علهههى الههه ار امل،

 مخهتلف . ى بق   االقتصد  عبر قن امل اتصدلاالنكمدش ف  الصندع  التصةثني  بةوره إل تقل ص إنتدجهد، وينتق  ه ا

ثكههه ف وهههعن  العملههه  رأثنهههدء أامههه  العملههه  ولعههه  مهههد ثجهههةر اإلشهههدر  إل ههه  أ   امامهههدمل تهههدثن علهههى التجهههدر  مههه  خهههالل اخهههتالل وضهههع  

، لهه لك رهه   ايصههةري  وايسههت ر ث 
ً
ثتعنضهه   ملخههدطن تقلبههدمل  الصههنف كثيههر  التقلهه ، ويكهه   مجههه ل بعههة ررههر  امن هه  قصههير  جههةا

، تقلهه ص نسههب  ااملخههدطن العدل هه  تقلهه ص نسههب  النشههد  مهه  أجهه  لههىأوههعدر الصههنف فهه  كهه  عمل هه  تجدريهه ، وقههة ثلجههأ العةثههة مههنهن إ

وتههتقلص بدلتهههدل  مسهههت يدمل الصهههد رامل والههه ار امل فهه  امجههه  القصهههير، أمهههد فههه  ايهههةى الط ي ،رقههة يعههه   تههه اا  السههه   تهههةريج د ، لكههه  

ثمكهههه  أ  تنههههت  تههههأثير  اجههههن متبههههد ل عهههه  طنيهههه   مسهههت يدمل الصههههد رامل والهههه ار امل قههههة ال تعهههه   إلههههى مسههههت يدتهد امصههههل  ، وعل هههه  ردمامهههه 

 1التجدر .

السههدبق  الهه كن انتقلهه  امامهه  ايدل هه  العدي هه  مهه  أامهه  مدل هه  واقتصههد ث  أمنيك هه  إلههى أامهه  مدل هه  واقتصههد ث  عبههر ههه ه القنهه امل 

 :2أوروو  ، لك  ك ف   تأثن  ول االتحد  اموروبي تختل  م   ول  مخنى وه ا مد يعتمة على

ايتحهة  واثنلنهةا ول كسهمب رغ كدنه  أكثهر عنضه  حجن القطد  ايدل  للةول: ردلبلةا  الت  تمتلك قطد  مهدل  واوهع كديملكه   -9

 لالضطنابدمل ايدل  ، وه ا نت ج  للتةاول ال اوع لألورا  ايدل   اممنيك   ف  أو اقهد؛

مههةى تبع هه  االقتصههد  لقهه   التصههةثن: ردلبلههةا  التهه  تعتمههة علههى قهه   التصههةثن واياههجل  لفههدجض فهه  مينانهههد التجههدر ، كدنهه   -9

 اقتصد ثدتهد، كأيدن د وه لنةا والنمسد؛ أكثر عنض  النكمدش ف 

مةى اتسد  أو ا  العقدرامل ف  ه ه الةول: إذ ل ح   من  أكثر م  عشن ون امل اتسد  و   العقهدرامل فه  كه  مه  ايملكه   -5

 ايتحة ، رننسد، اثنلنةا و ول البلط   وودلتدل  ردنخفد  أوعدر العقدرامل الح  أضنار بدقتصد ثدمل ه ه الةول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

-  دراسووة فوووي العالقوووات السوووببية بووین انتشوووار األزموووات والت تووول االقتصوووادي-الت وووتالت االقتصووادية فوووي میوووزان األزموووة العامليوووة ب صههي ع صهههدلب  رح مههه ، -1

 .29،منجع ودب ،ص دراسة حالة اليونان ضمن الت تل االوروبي

 الثدم  الةول  ايلتقل ،على اقتصاديات دوله" 7002ات األزمة املالية العاملية االتحاد األوروبي في مواجهة تداعي جهود" ثح  مصل ، خل ف  عدئش ، -2 

 .2ص 9095مد   02/00وك كة ،الجزاجن، ث مي 9133أومل 90ايدل   ، جدمع      امامدمل ف  النقةث  االتحد امل إ ار : ح ل 
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 االقتصاديات املتقدمةعلى  7002 األزمة املالية العاملية : تداعياتثالثال بحثامل

لقهههة انعكسههه  امامههه  ايدل ههه  العدي ههه  علهههى االقتصهههد  العهههدلي  ككههه ، انطالقهههد مههه  القطهههد  ايهههدل  بمهههد يشهههمل  مههه  أوههه ا  مدل ههه  

ى خدصهه  الحق ق ه   يعمههن الههةول، وقهة اختلفهه  تههةاع دتهد فهه  ب رصهدمل ومدوسههدمل مدل هه  إلهى بههد   القطدعههدمل االقتصهد ث  امخههن 

الةول ايتقةم  ع  الةول الندم   بمد ف  ذلك االختالف بي  الةول العنو   النفط   وغير النفط   وه ا بدلتأك ة راجهع الخهتالف 

التهههه  تصهههةرهد إلههههى مختلهههه   ول  طب عتههههد و رجهههه  ارتبهههد  اقتصههههد هد بدلسههه   ايههههدل  العهههدلي ، واوههههتح اذهد علهههى ايهههه ار  الطب ع ههه 

 .االقتصد امل ايتقةم  ىور مد ثل  ونتندول أهن تةاع دتهد علالعدلن.

 االسوا  املالية والبنوك على 7002تداعيات األزمة املالية العاملية  املطلب االول:

 وعة  امخنى  النأومدل   الةول  م  وغيرهد اممنيك   ايتحة  ال الثدمل ف  املالية واملؤسسات البنوك في الهل  انتشار .9

 علهى والنقهة الالجه   مه  م جهدمل انتشهدر تهن وكه لك مدل ه  أمنيك ه ، بهأورا  مةع مه  بنه نهدمل اينتبطه  الندشس  الةول  م  كبير

 1ايدل  . وامو ا  وصند ث  التح   للبن   ايست يدمل ك 

 9000وهيتمبر  5لعدي ه ، رمهثال خهالل الفرهر  مهد بهي  : أ مل امامه  إلهى انه هدر عهد  لألوه ا  ايدل ه  ااسايار األسووا  املاليوة .9

، %91.2اممنيكههههي    S&Pمههه  ق متههه ، مدشهههن  %92.9ايمتهههدا     50تناجهههع مدشهههن  او جههه نز لألوههههن الههههههههههه  9000أكتههه ون  99إلهههى 

تهههههههدثمز املجمهههههههع ومدشهههههههن الفدثندنشهههههههدل  %59.2، مدشهههههههن ن كهههههههد  ال دبهههههههدني   %50.0مدشهههههههن ندوهههههههةا  للشهههههههنكدمل التكن ل ج ههههههه  بهههههههههههههه 

وقههة جلبهه  أثضههد امامهه  ايدل هه  العدي هه  ومههد صههدحبهد مهه  تههةاع دمل فهه  منطقهه  ال هه رو تحههةثدمل  2، %59.9للب رصههدمل اموروو هه    

جسههه م  لبلهههةا  أورووهههد الصهههدعة . رتجمهههةمل اموههه ا  ايدل ههه  وأصهههب  إصهههةار السهههنةامل السههه د ث  الةول ههه  أقهههن  إلهههى مسهههتح  . 

، حتهههى اي جهههه  مههه  خهههالل الفهههنو  التدبعههه  لبنههه   أورووهههد الغنو ههه . ومهههع تعهههن  البنههه   الغنو ههه  ام  وتناجعهه  تهههةرقدمل رأس ايهههدل

لهههنقص فههه  رأس ايهههدل والسههه  ل ، بهههنامل أوجههه  الهشدشههه  فههه  هههه ا النمهههد  ايرهههراب  ووهههةأمل رهههنو  البنههه   فههه  هههه ه البلهههةا  ررهههر  مههه  

 3.التقل ص لنس  النرع ايدل  لن تنت  حتى اث 

إ  العدم  النجيسي  ال   جع  امام  ايدل   العدي ه  تتجهدوا السه   العقهدر  اممنيكهي إلهى ايدوسهدمل ايدل ه  و مه  ثهن إلهى              

امو ا  العدي  ، ه  تح ي  الكثير م  ايصدرف لتلك القنو  العقدري  إلى ونةامل مغطد  بأص ل و م  ثن طنحهد للتةاول ف  

تهدرههه  عدل ههه  القتندهههههد و هنهههد امتهههةمل  متههههد، تحههه  ضهههغ  الحدجههه  للسههه  ل ، ممهههد أثهههدر حدلههه الب رصهههدمل اممنيك ههه  بأقههه  مههه  ق 

تهههةاع دمل امامههه  إلهههى اموههه ا  العدي ههه ، ابتهههةاء مههه  أوههه ا  ال الثهههدمل ايتحهههة  اممنيك ههه  إلهههى اموههه ا  امورو ههه  و أوههه ا  ال دبهههد  و 

تههد، به  و إ  الكثيهر مه  أوهعدر أوههن شهنكدمل ايسهدهم  مه  ق م%20الشن  اموو ....الر، ح   رقةمل ه ه امو ا  أكثر م  

 وصلتد إلى مد  و  ق متهد الةرررث  .

 كثيهر مه  البنه   ومدوسهدمل الهنه  العقهدر  وشهنكدمل :السويولة أزموة بسوبب والشوركات البنووك مون العديود إقوال  .5

 اإلقنا ، م  البن   بي  املخدوف شدرإنت اممن ال   أ ى إلى التأم ندمل وصند ث  التح   عدن  م  خسدجن كبير  ،وإرالودمل

 أو ا  ف  امم ال م  ايزية لضر اينكزي  البن    رع ال   العدلن، اممن  ول  م  العةثة ف  اإلجتمد  تقةثن معةالمل وتناجع 

 .امام  ه ه حة  م  للتقل   ايدل

                                       

 .52 ص ،  2010امر  ، عمد ، والت ايع، للنشن لشنو ا  ار ،-املتوحشة الليبرالية سااية-العاملية املالية األزمة مسع  ، وم  - 1
 .2، ص 9001،  جدمع  ايس ل ، الجزاجن،09مجل  العل   االقتصد ث  والتس ير والعل   التجدري ،العة   ، أزمة الرهن العقاري،ث وفدمل عل -2
 .99،ص9095، مدرس 9، العة  39 ، مجل  التم ي  والتنم  ،املجلةالوحدة األوروبية خطوة خطوةصنةو  النقة الةول ،  -3
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 بنك أكبر رابع وه Lehman brothersبنوذرا   ل مد" بنك :ايثدل وي   على منهد والشنكدمل امجني   البن   أضخن ارلس  رقة

 ثهن تتدبعه   والر، مل هدر 23 ق مته  مهد واحهة عهد  فه  خسهنمل الته  " Merillynchل هن  ميرثه " تعثرشهنك  تبعه  ايتحهة ، ال الثهدمل فه 

 فه  القهنو و  الته رير أكبهر مصهدرف أحهة "ل م  تشه ا واشهنط " :ا أهمه  وكهد  ,ى امخهن تله  واحهة  التفكهك فه  السلسهل  حلقهدمل

 ،"  مد ردني "  شن  خسدجن بلغ  وقة العقدرامل، املختصتي  بتم ي  "  مد رنية " و "  مد ردني" إلى بدإلضدر  ايتحة ، ال الثدمل

 مدل ه  ضهخم  مدوسهدمل لتضهن  ايتحهة  ال الثهدمل حهةو  امام  تعةمل مل در  والروقة 95.9ح ال   9001عد  م  امول  النبع خالل

 إ أو بي إت " بنك إلى إضدر  ,الحك م  بتأم م  قدم  وال   العقدر ، للتسل   بنيطدن د ف  "  رو  ن رث " مصنف :ل م  أوروود ف 

 اله   "وهك تالنة أوف بنهك هدل فهدك " بنهك بنيطدن هد فه  أثًضهد ضهحدثد امامه  مه  وكهد  النومل ، ح   م  بنيطدن د ف  بنك رابع "س

فه   ايدل ه  "غل تنيهر" شهنك  أمثله ؛ مه  البنه   مه  العةثهة امامه  ضهنو  رقهة بنيطدن هد خهدرج أمهد البرثطهدني بشهناج ، "ل يهةا" بنهك قد 

 وونك اممنيك   ايصنر   "غنو  و ت " مجم ع   هد  مني  الت  الخسدجن ع  نده ك أيدن د، ف  "إيستي  ري  ه ب " وونك أيسلنةا،

 "AIG"وهه  والعهدلن اممنيك ه  ايتحهة  ال الثهدمل فه  شهنك  تهأمي  كبهرأ إرهالس فه  كهد  الكبهرى  الطدمه  لكه  ،"تشهي  م رغهد  بهي ئه "

 رق  أمنيكً د ونًتد 46 وعن عنة ثتةاول  أصب  الشنك  ه ه وهن إ  حتى ,الهب   العدلن إلى ف  التأمي  شنكدمل قطد  معهد  ارع 

 .ق مت  م  90%  م  أكثر رقة ا  بعة 2009آذار شهن ف 

 30,9ق مته  مهد بلغه  قهة  2008  عهد  فه  العهدلن فه  للسه درامل شهنك  أكبهر "م ته را ج نيهرال" ك شهن  خسهدجن أ  بدإلشهدر  والجهةثن

 بأامه  تناجهع مب عدتهد،والتهأثن بسهي   والر مل هدر 7   2009 عهد  مه  امول  النبهع خهالل ت ي تهد شهنك  خسهدجن بلغه  و  والر، مل هدر

 . 1الس درامل العدلي  على الطل  وانخفد  العدي  ، الس  ل 

، 0200عهد  فه   ايدل ه  امصه ل  مه   والر تنيل ه    50 ال قدروه  العهدلن خسهدر  أ  إلهى اموه     التنم ه  بنهك تقهةثنامل وقة أشدرمل

ضهدر  رلن تسد  م  ه ه الخسدجن الضخم  ف  قطد  البن   و ى ايدوسهدمل البنك ه  االوهالم  ، الته  تحهن  إعهد   ب هع الهةث ، بدال 

 مويبد التحنين التقل ةث .

كههه لك وهههدهم  امامههه  فههه  ايضهههدرو  ايدل ههه  للسهههلع امجلههه ، فههه  أعقهههد  انه هههدر أوههه ا  ايشهههتقدمل ايدل ههه ، ممهههد أ مل إلهههى ارتفهههد   .5

 2العدلي  لألغ ث  وأام  الزيد امل ف  أوعدر النف .

 تذبذ  أسعار الذهب والعمالت األحنبية .3

خفدضهههد، وشههههةمل العمههالمل الةول هه  القدبلههه  للتح يهه  تغيهههرامل أوههعدر الههه ه  أثنههدء امامهه  ايدل ههه  ت بهه بد بهههي  ارتفدعهههد وان عنرهه 

شةثة  وعة  اوتقنار ف  أوهعدر الصهنف، إذ انخفهض وهعن الهةوالر عهة  مهنامل متتدل ه  ممهد اثهن علهى بهد   العمهالمل امخهنى وعلهى 

اقتصهد ثدمل العةثهة مه   ايعدمالمل والتس يدمل الةول   وعلى التجدر  الةول ه  ومهد ثحمله  ذلهك مه  أثهدر مبدشهن  وغيهر مبدشهن  علهى

  3 ول العدلن.

 :مو االقتصاديالنعلى  7002املطلب الثاني: تداعيات االزمة املالية العاملية 

لياهج  معهةالمل نمه    9000خالل وهن   % 9.2إلى  9002ف  ون   % 3.5انخفض معةل نم  الندت  املحل  الحق قي العدلي  م  

الهههه   جههههدء فهههه  أعقههههد  أامهههه   9001،ويعتبههههر النكهههه   العههههدلي  فهههه  وههههن   9001فهههه  وههههن   % 0.5وههههدلب  للنههههدت  املحلهههه  الحق قههههي قههههةرمل   

                                       

 ،"ايستقب  ورهدندمل ال اقع اإلوالمي اإلقتصد "ح ل  الةول  ايلتقل ،"العاملية املالية باألزمة اإلسالمية املصارف تأثر مدى"،يسلن ع   ب  ع   -1

 .90-1ص ، ص 9099ر فن   95/95بغن اث ، الجزاجن،ث مي  الجدمل  والتس ير، اينكز العل   اإلقتصد ث  كل  
 .2ث وفدمل عل ، منجع ودب ، ص -2

  3 اشنف محمة  واب ، األزمة املالية العاملية "رؤية إسالمية"،  ار السال  للطبدع  والنشن والت ايع والررجم ، مصن، 9001، ص ص 23- 22.
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  عاموووا ٠٦أعموووق ركوووود منوووذ هههه   9000اموههه ا  ايدل ههه  الندجمههه  عههه  رشههه  ايدوسههه  ايصهههنر   االوهههتثمدري  ل مهههد  بهههناذرا وهههن  

الكسههد  الكبيهههر" التهه  شههههةتهد ثالثينهههدمل وأكثرهههد تزامنهههد عبههر البلهههةا  ، وأصههد  الهههبعض القلههه  مهه  أ  يعهههي  العههدلن مجهههة ا ررهههر  "

القن  ايدضي  ولحس  الح  لن تتحق  ه ه املخدوف بفض  اتخدذ اجناءامل الس دوه  الته  اتسهم  بهدلجنأ  ووأنههد غيهر تقل ةثه  

جمهدل  رقهة بلهغ معهةل نمه  النهدت  املحله  اال 1بةأ االقتصد  العدلي  ثطأ مسدر التعدف  وإ  كهد  هه ا التعهدف  هشهد. 9090رمن  عد  

مدعهةا اوهبدن د ،  9090ونف  الشهئ، ثمكه  ق له  علهى جم هع الهةول ايتقةمه  والته  عنره  انعدشهد وهن    % 3.9الحق قي العدلي  

قههدل أول ف  هه  بالنشههدر، كبيههر اقتصههد يي الصههنةو ، إ  التحسهه  لهه  ثههتن بيسههدط . ووخصهه ص م اصههل  مسههير  تعههدف  االقتصههد  

لتعههنف السههن امل إبتههةاءا  2، ن أثنهههد علههى العههن  والطلهه  لسههن امل ط يلهه  فهه  ايسههتقب رقههة تنكهه  امامهه  نههةبدمل عم قهه  ويسههتم

  9095حتهههههى  9099ت بههههه بد بهههههي  االنخفهههههد  والزيهههههد   فههههه  معهههههةل النهههههدت  املحلههههه  االجمهههههدل   ، رقهههههة عنرههههه  السهههههن امل مههههه   9099مههههه  

 امل علهى "النكه   الكبيهر" تحقه  التعهدف  ح ه  أنه  بعهة مهنور خمه  وهن انخفدضد ف  معةل نم  النهدت  املحله  الحق قهي العهدلي  ،

 9095ل عهههدو  معهههةل  نمههه  النهههدت  املحلههه  الحق قهههي العهههدلي  وهههن  فههه  بعهههض البلهههةا  ايتقةمههه   بينمهههد تسهههتمن معدنهههد  بعضههه  اثخن.

تهدل  والجهةول ال   9093، ليرجع وياج  معةل نمه  النهدت  املحله  الحق قهي العهدلي  انخفدضهد وهن   %5.5االرتفد  ماجال ح ال  

 ث ضح ذلك:

 معدل نمو الناتج املحلي االجمالي الحقيقي في االقتصادات املتقدمة(:01-09الجدول رقم )

 %  ال حة :

 ت قعدمل 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006                  

9092 9092 

 5.5 5.9 5.9 5.5 5.0 5.9 5.1 3.9 0.5- 9.2 3.5 3.9 االقتصد  العدلي 

االقتصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد امل 

 ايتقةم 

5 9.2 0.9 -5.5 5 9.2 9.5 9.5 
9.1 9.1 

9.0 9.0 

ال الثههههههههدمل ايتحهههههههههة  

 اممنيك  

9.2 9.0 -0.5 -9.0 9.3 9.0 9.0 9.1 9.5 9.5 9.9 9.3 

 9.5 9.2 9.2 0.1 0.3- 0.2- 9.2 9 5.5- 0.5 5 5.5 منطق  ال  رو

 9.9 9.2 9.3 9.2 0.3 0.1 5.5 5.1 3.9- 0.0 5.5 5.1 أيدن د

 9.9 9.3 9.5 0.2 0.5 0 9 9.2 5.9- 0.9- 9.5 9.3 رننسد

 9.0 0.1 0.0 0.5- 9.1- 9.5- 0.5 9.2 3.3- 9.9- 9.2 9.9 اثطدل د

 9.9 9.2 5.9 9.5 9.9- 9.2- 0.9 0.9- 5.0- 0.1 5.3 5.9 اوبدن د

 0.9 0.5 0.3 0 9.3 9.5 0.3- 5.2 3.3- 9- 9.9 9.2 ال دبد 

 9.5 9.2 9.9 5.9 9.0 0.5 9.9 9.2 3.9- 0.0- 5.5 9.0 بنيطدن د

 9.9 9.5 9.9 9.3 9 9.2 9.3 5.5 9.2- 9.9 9 9.2 كنةا

اقتصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد ثدمل 

 متقةم  أخنى 

5 5.9 9 -9.5 5.3 9.2 9.3 9.9 9.0 9 9 9.5 

 م  اعةا  البدحث  اعتمد ا على تقدرين صنةو  النقة الةول .ايصةر: 

                                       

 . 90، ص9099، ث ن   9، العة  51، مجل  التم ي  والتنم  ،املجلة تتب  مسار التعافي العالم صنةو  النقة الةول ،  - 1
 .9، ص 9001، ويتمبر 5، العة  52، مجل  التم ي  والتنم  ،املجلة إلى أين نمض   من هناصنةو  النقة الةول ، -2
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وودلحهةث  عه   مل نمه  النهدت  املحله  االجمهدل  .انخفدضهد كبيهرا فه  معهةال  9001، 9000ايتقةم  خهالل السهن امل عنر  االقتصد ثدمل 

ال الثهههدمل ايتحهههة  اممنيك ههه ، تسهههبي  أكبهههر أامههه  مدل ههه  منههه  الكسهههد  الكبيهههر فههه   رهههع الهههبال  إلهههى هدويههه  النكههه   العم ههه ، ح ههه  تكثفههه  

 طههههد. وكدنهههه  مشهههدعن عهههة  ال قههههي  الزاجهههة  وخسهههدجن الثههههرو  الضهههخم  رضهههال علههههى الضهههدجق  االجتمدن ههه  وواصهههل  أوههههعدر امصههه ل هب

انخفهههد  ت قعههههدمل اإلثهههنا امل مهههه  أوهههبد  تناجههههع ثقههه  ايسههههتهلكي  إلهههى أ نههههل مسهههت يدتهد ممههههد أ ى إلهههى حههههةوث طفهههن  كبيههههر  فههه  معههههةالمل 

 %- 0.5إلههى  9002فهه  عههد   % 9.0 قههي مهه  اال خههدر. ومههع انخفههد  معههةالمل االوههتهال ، تناجههع معههةل نمهه  إجمههدل  النههدت  املحلهه  الحق

بفضهههه   رعهههه  التنشهههه   غيههههر ايسههههب ق  مهههه  و دوههههدمل  9090، ل عهههه   التعههههدف  ابتههههةاءا مهههه  عههههد  9001فهههه  عههههد   % - 9.0و  9000عههههد  

 االقتصد  الكل  والتةابير الطدرج  لتحق   االوتقنار ايدل ، ولك  كد  بمعةالمل متبدطس .

 ح   تح ل معةل النم  البدلغ وودلنسب  ينطق  ال  رو، رلن ت
ً
 %5.5إلى انكمدش بلهغ معةله   9002ف  عد   % 5ك  أحس  حدال

،وينجههع ذلههك إلههى التههأثير الكبيههر لألامهه  علههى الههةول اموروو هه ، رقههة تههأثنمل أورووههد الغنو هه  بدلخسههدجن التهه  تحملتهههد بعههض  9001فهه  عههد  

دمل فههههه  ال الثهههههدمل ايتحهههههة ، كمهههههد أ  الصهههههع ودمل التههههه  تعدندههههههد بعهههههض مصهههههدررهد نت جههههه  لالنكشهههههدف الكبيهههههر مصههههه لهد علهههههى وههههه   النه نههههه

اقتصههد امل منطقههه  ال هه رو مثههه  ال  نههد  والبرتغهههدل وأوههبدن د واثطدل هههد اا  مههه  التههأثير السهههلي  علههى انكمهههدش النمهه  فههه  اينطقهه  فههه  عهههد  

قه  ال ه رو، ح ه  تحه ل معهةل النمه  مه  .أمد ايملك  ايتحة ، رقة تةه ر أ اء اقتصهد هد أكثهر مه  تهةه ر أ اء اقتصهد  منط 9001

، ور مههههد ثتعلههههه  بدل دبههههد ، رقههههة انخفهههههض معههههةل النههههدت  املحلههههه  9001فههههه  عههههد   % 0.0-إلههههى انكمهههههدش بلههههغ معةلهههه   9000فهههه  عههههد   % 5.5

منهههه  ،ويعهههزى ذلههههك إلهههى حدلهههه  النكههه   فهههه  االقتصهههد  ال دبههههدني  2009فهههه  عههههد   %3.3-إلهههى    9000فههه  عههههد  %9االجمهههدل  بنسههههب  كبيهههر   مهههه   

لررجهههع  .1،والههه   أ ى إلهههى تناجهههع حهههد  فههه  الصهههد رامل ال دبدن ههه  9001امعههه ا  امخيهههر ، بدإلضهههدر  إلهههى انكمهههدش الطلههه  العهههدلي  فههه  عهههد  

االقتصهههد امل ايتقةمههه   ، رقهههة لهههجل  هههه ه امخيهههر  معهههةل نمههه  فههه  النهههدت  املحلههه  مههه  أغلب ههه  انتعدشهههد ملح  هههد  9090وتعهههنف وهههن  

االقتصهد ثدمل ايتقةمه  نت جه  ايهد   تعنضههد ملخهدطن انخفهد   وفه  آوه د، وقهع الضهنر امكبهر علهى،   %3.9االجمدل  الحق قهي قهةر  

ندتجه   لهج  االقتصهد  ال دبهدني انكمدشهد، وانخفهض معهةل نمه  إجمهدل  الخهدرئ ، الوه مد بدلنسهب  للسهلع االوهتهالك  . رقهة الطله 

ال دبههدني وايههد   تق  ههة  ، فهه   هه  قهه   الههي  9001فهه  عههد   % - 3.9و  9000فهه  عههد   %-9إلههى  9002فهه  عههد   % 9.9املحلهه  الحق قههي مهه  

بفضهه  تجههدوا التعههدف  فهه   9090مطلههع عهد   االجتمهد  نسههي د بدإلضههدر  إلههى ايشهدك  التهه  طههنأمل فهه  قطهد  التصههةثن، وقههة بههةأ التعههدف  فه 

منحلهههه  رجيسهههه   أخههههن  مهههه  امنكمههههدش، إذ  9099لتعنف وههههن  االقتصههههد ثدمل ايتقةمهههه  وتزاثههههة طلهههه  الصههههي  علههههى السههههلع النأوههههمدل  .

،ويعة ه ا التبدطد السنيع للنم  اإلقتصد   ويبد ونت ج  ف  نف  ال ق  مام   9099إنخفض ندت  النم  بص ر  كبير  خالل عد  

منطقههه   الههةث   السههه د ث  فهه  منطقههه  ال هه رو، و نت جههه  للمشههدك  ايدل ههه  لهههة  منههدط  أخهههن . رلقههة وهههدءمل أامهه  الهههةث   السهه د ث  فههه 

بص ر  أكبر وردقم  م  حدل  اله ه  القهدجن فه  القطهد  ايصهنف ، ووهدلنغن مه  الخطه امل الجنيسه  مه  قبه   9099ال  رو خالل عد  

حك مههدمل منطقهه  ال هه رو فهه  إطههدر محدولتهههد الت صهه  إلهه  حلهه ل منممهه  يشههكل   ثهه   ال  نههد ، ق ولهه  تلههك الخطهه امل ب وههتمنار حدلهه  

زاثهة املخههدوف بشهأ  العجهز عهه  ال رهدء بدلرنامهدمل الههةث   لهة  بعهض اإلقتصههد امل امكبهر  اخه  منطقهه  اإلضهطنا  فه  وهه   ايهدل وت

ال هه رو، ووصههف  خدصهه  إثطدل د،رقههة أ مل الس دوههدمل ايدل هه  التقشههف   ايتبعهه  للتعدمهه  مههع ال ضههع إلهه  ايزيههة مهه  اإلضههعدف لفههنص 

  الصهههع ودمل والتحهههةثدمل ر مهههد ثتعلههه  بعمل هههدمل الضهههب  ايهههدل  وعمل ههه  النمههه  والت   ههه ، اممهههن الههه   أ   بدلتهههدل  إلههه  خلههه  ايزيهههة مههه

 2إصالح وتحق   الت اا  ف  كش ف حسدبدمل القطد  ايصنف .
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وبعة مضي  و  ون امل على خنوج االقتصد  العدلي  م  أكير حدل  رك   تعن  لهد االقتصهد  بعهة الحهن  العدي ه  الثدن ه  

 ا ف     تبدث  الع ام  ايدثن  ف  النم  العدلي  و اء على الصع ة الةول ايتقةم  أو مجة 9093، تعثر االقتصد  العدلي  عد  

وههه   % 9.1إلههى    9093ايشهههة االقتصههد   فهه  الههةول ايتقةمهه  متسههمد بههدلنم  ايههنخفض ، بح هه  وصهه  عههد  الندم هه  ، رقههة بقههي 

ع امه  لعه  أهمههد ضهع  مسهت يدمل االنفهد  االوهتهالكي ،وه ا مد يعك  عة ا م  ال9095تقنيبد نف  ال تير  اياجل  ف  العد  

واالوههتثمدرس التهه  أثههنمل علههى مسههت ى االنفههد  االوههتهالكي واالوههتثمدر  التهه  أثههنمل علههى الطلهه  الكلهه  فهه  بعههض الههةول ايتقةمهه ، 

مل منطقهه  وووه  تبههدث  اتجدهههدمل النمهه  االقتصههد   مههدبي   ول  ايتقةمهه ، رفههي ال قهه  الهه   تحسهه  ر هه  معههةل نمهه  اقتصههد ثد

 .عد أو اوتقنارا ف  معةالمل النم ال  رو، لجل  بد   الةول ايتقةم  االخنى تناج

علههى نفهه  معههةل نمهه ه الهه   حققهه  العههد   9093وودلحههةث  عهه  ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه   رقههة حههدر   اقتصههد هد العههد  

وذلك بفض  تأجير م ج  الطقه  9093م  العد   وه  مد يعزى إلى تناجع معةل النم  اياج  خالل النبع امول  9095ايدضي  

،وكهه لك إلههى تبههدطو النمهه  االقتصههد   بشههك  كبيههر 9093الشههت   القههدرص التهه  ضههنو  ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  مطلههع السههن  

الفرههر   نت جهه  انخفههد  مسههت يدمل االنفههد  االوههتهالكي مقدرنهه  بديسههت يدمل ايعتههد   خههالل تلههك9093خهالل النبههع امخيههر مهه  العههد  

 %0.2مههه  العهههد  ، وهههه  مهههد رع بهههدينتجي  إلهههى خفهههض مسهههت يدمل االنتهههدج ، بنهههدءا عل ههه  لهههج  االقتصهههد  اممنيكهههي نمههه ا ضهههع فد بلهههغ 

فه  وتيهر  النمه  الفصهل   مقدرنه  بديسهت يدمل اياهجل  خهالل الهنبعي  بمد ثمث  تناجعهد ملم وهد  9093خالل النبع امخير م  العد  

علههى الته ال ، مه  جدنهه  أخهدر يشههدر إلهى أ  االقتصههد  اممنيكهي تههأثن  %9.9و  %5.1البههدلغتي  نحه   9093د  الثهدني والثدله  مهه  العه

برراجهههع مسهههت ى الصهههد رامل بسهههي  ارتفهههد  ق مههه  الهههةوالر ممهههد ررهههع مههه  أوهههعدر البضهههدئع اممنيك ههه  فههه  الخهههدرج،  9093خهههالل العهههد  

فههد  مسههت يدمل االوههثمدر فهه  قطههد  الطدقهه  ،  الهه   إنخفههض بنسههب  بدإلضههدر  إلههى مههد وههب  تههأثن كهه لك االقتصههد  اممنيكههي ب نخ

، وه مههد يعههزى بشههك  رجيسههي  إلههى إنخفههد  أوههعدر 9102، وههه  أكبههر انخفههد  يشهههةه القطههد  منهه  عههد  9093خههالل العههد   53%

خههالل العههد  .رغههن ذلههك، رمعههةل النمهه  الهه   لههجلت  ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  9093خههالل العههد   %30الههنف  بنسههب  تقههدر  

، يعههة امعلههى بههي  الههةول ايتقةمهه  ، وقههة وههدهن قطههد  الصههندع  بههةور اثجههدبي فهه  تحق هه  ههه ا النمهه ، ر رقههد يدشههن االنتههدج 9093

، مست يدمل أرض  ممد كد  عل   ف  ررر  مد قب  االام  ايدل   العدي ه  ، مهع اا ههد 9093الصند   لج  نشد  التصن ع مع نهدث  

وهههه مد صههههندع  السههه درامل ، مهههه  جدنهههه  أخههههن، كههههد  إلنخفههههد  أوهههعدر الههههنف  تههههأثيرا إثجدب ههههد علههههى ايسههههتهلك عهههة  مهههه  الصههههندعدمل ال 

االمنيكههي، الههه   إوهههتفد  مهه  إنخفهههد  أوهههعدر ال قهه   ، وهههه  مهههد يع هه  ضهههر وههه  ل  فهه  االقتصهههد  اممنيكهههي ومهه  ثمههه  ايسهههدهم  فههه  

هلكي  علهى االنفهد  بشهك  أكبهر علهى مجهدالمل مثه : السه درامل ارتفد  معةل النم  ح   ودهن ه ا االنخفد  ف  ايد   قةر  ايست

 1وامثدث وغيرهد.

أمههد بدلنسههب  ينطقهه  ال هه رو، كههد  لت صهه  ال  نههد  إلههى صههفق  للحصهه ل علههى حزمهه  انقههدذ جةثههة  مهه  االتحههد  اموروبههي بق مهه  

ال هه رو وتقل ه  مسههت يدمل عهة  ال قههي ،  مل هدر ثه رو، ومهه  ثهن بقدمهههد فه  منطقه  ال هه رو  ورا فه   عههن التقه  فهه  اقتصهد  منطقه  02

ك لك اوتفد  اقتصد  منطقه  ال ه رو مه  تناجهع اموهعدر العدي ه  للهنف  ومه  انخفهد  ق مه  ال ه رو مقدبه  العمهالمل النجيسه   

ومه  أهمههد الههةوالر وهه  مههد وهدعة علههى  عهن النشههد  فه  قطدعههدمل الصهندع  والسهه دح  والصهد رامل بمههد وهدهن فهه   عهن مسههت يدمل 

عد   %9.2إلى  9095عد   %0.1الكل  و رع النشد  االقتصد   لألمد  ، ل ا رقة ارتفع معةل النم  بمنطق  ال  رو م   الطل 

 .9099وه  مد يعتبر أعلى معةل نم  حقق  لجلت  اينطق  من  ون   9093
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، وهه ا 9095عهد  %9.2مقدبه   9093عد  % 9.3وقة حق  االقتصد  اميدني أكبر اقتصد  ف  منطق  ال  رو معةل نم  بلغ نح  

االنخفد  ثنجع ف  جزء كبير من  لتبدطو الصد رامل اميدن   نمنا النخفد  نم  الصي  والعق ودمل اموروو   على رووه د وهمهد مه  

  عدمههد ج هههةا لالقتصههد  اممههدني ، رقهههة وصهه  االوههتهال  املحلههه 9093أكبههر الههةول اوههتقطدبد للصهههد رامل اميدن هه ، رغههن ذلهههك يعههة عههد  

عدمهد ، وفه  ايقدبه  أثضهد ارتفهع معهةل النمه  فه  رننسهد  93وال   يعة م  أهن محة امل الطل  الكل  ف  أيدن د إلى أعلى مست ى له  فه  

، وه ا على النغن م  التأثيرامل السلب   لالعتهةاءامل االرهدب ه  الته  شههةتهد رننسهد 9095عد  %0.2مقدب   9093عد   %9.5إلى نح  

مل علهههى عهههة  مهههه  القطدعهههدمل مههه  أبناههههد قطهههد  الفنهههد   وايطههههدعن ، أمهههد ايملكههه  ايتحهههة ، رقهههة لهههج  االقتصههههد  خهههالل العهههد ، وأثهههن 

، ورغههههن أ  ههههه ا ايعههههةل يعههههةل مهههه  بههههي  أعلههههى معههههةالمل النمهههه  بههههي  الههههةول ايتقةمهههه ، إال أ  9093العههههد   %9.9البرثطههههدني نمهههه ا بنحهههه  

قب  امام  ايدل   العدي   ، كمد أ  معهةل  9000تنيل     والر املحقق  عد   9.5مست ى الندت  املحل  االجمدل  ال ثزال  و  مست ى 

، وينجههع ههه ا التبههدطد بشههك  خههدص إلههى ضههع  أ اء قطههد  الصههندع   %9.1البههدلغ  9095نمهه ه ال ثههزال أقهه  مهه  ايسههت ى املحقهه  عههد  

يه م  على بد   القطدعهدمل االقتصهد ث  ، كمهد انعكه  التح يل   والتشي ة والبندء، ال   لن يع ض  ام اء الج ة لقطد  الخةمدمل ا

تبهههدطد االقتصهههد  العهههدلي  علهههى أ اء االقتصهههد  البرثطهههدني ، ومههه  ثمههه  كهههد  أ اء قطهههد  ايعهههدمالمل الخدرج ههه  ضهههع فد.رقة حقههه  اييهههنا  

د   خههالل العههد  نفسهه  ، مهه  جدنهه  أخههن، تههأثن النشههد  االقتصهه9093مل ههدر  والر عههد   919.9التجههدر  للمملكهه  ايتحههة  عجههزا بلههغ 

جههناء أجهه اء عههة  ال قههي  والررقهه  ايصههدح  النتمههدر ايسههتثمني  وايسههتهلكي  لنتههدج  اوههتفتدء خههنوج بنيطدن ههد مهه  االتحههد  اموروبههي 

 9092.1ايزمع اجناج  عد  

، 9095عهد   %9.0 مقدبه  %9ل بلهغ نحه   9093أمد بدلنسب  للةول ايتقةم  امخنى، رقة شهةمل انخفدضهد فه  معهةل النمه  عهد  

، رغن اتجده أوعدر الهنف  نحه  االنخفهد  خهالل العهد  وهه  مهد 9093وه  مدثنجع إلى انخفد  النم  ف  معمن  ول املجم ع  عد  

ثفرههر  أ  يعههزا مهه  اقتصههد امل  ول املجم عهه  التهه  تعتمههة علههى التنم هه  الصههندع  ، ومهه  ثههن كههد  مهه  ايت قههع أ  تحقهه  معههةل نمهه  

عد  ايدضي ، إال أ  التفسير امقن  له ا االنخفد  ثتمث  ف  تأثن  ول املجم ع  بتبدطد النم  ف  ك  م  الصي  أعلى ممد حققت  ال

و ول االتحههد  اموروبههي وايملكهه  ايتحههة  الهه   أثههن وههلبد علههى أ اء تلههك املجم عهه  ب تبههدر تلههك الههةول السهه   النجيسهه   لصههد رامل  ول 

 2ف  ايسلنةا. %5ف  ن  ايلنةا و %5.5، ح   بلغ 9093ف  بعض  ول املجم ع  عد   املجم ع ، وقة كد  معةل النم  منض د

تقنيبهد، طبقهد لتقنيهن آرهد  االقتصهد   % 1.8مت اضهعد فه  االقتصهد امل ايتقةمه  بمعهةل  9092م  ايت قع أ  ثم  النم  العهد  و 

دنههه  منههه  إلهههى تنكهههدمل امامههه  التههه  لهههن تعهههدل  بعهههة، التعهههدف  االقتصهههد   يع قهههدمل الطلههه  الضهههع   الههه   ثنجهههع فههه  ج العهههدلي . ويتعهههن 

ايت قع أ  ثرراجع معةل النم   م   ر   غير اي ات   ونم  اإلنتدج   اينخفض. رفي ال الثدمل ايتحة االع ام  الةثمغن  بدإلضدر  إلى

املحلهه  الههةعن مهه   . وويسههتمة الطلهه %9.3ماههجال حهه ال   9092، مههع تحسهه  مت اضههع فهه  عههد  % 9.5ماههجال مسههت ى   9092لعههد  

تحس  أوضد  ايينان دمل العم م  ، وعة  تناكن ايزية م  امعبدء ايدل   ايع قه ، وتحسه  اموضهد  فه  وه   ايسهدك . ومه  ايت قهع 

لههه ه القهه ى أ  تعهه   العهه ء الهه   تفنضهه  قهه   الههةوالر وضههع  الصههندع  التح يل هه  علههى صههدف  الصههد رامل، وفهه  منطقهه  ال هه رو، 

 % 9.2بدنخفههد  االوههتثمدرامل وارتفههد  البطدلهه  وضههع  ايينان ههدمل العم م هه ، ممههد ثبقههي النمهه  فهه  حههةو  مت اضههع  تبلههغ  ثتههأثن النمهه 

. وفهه  ال دبههد ، لههج  النمهه  والتضههخن معههةالمل أضههع  مهه  ايت قههع، ممههد يعكهه  الهبهه   9092فهه  العههد  القههد    % 9.5و  9092عههد  

وم  ايت قهع أثضهد أ   9092ف   % 0.5. وم  ايت قع أ  ياج  معةل النم  مست ى الحد  ف  االوتهال  الخدص على وي   التحةثة

                                       

 .2-3منجع ودب ،ص ص  ،7011التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي، -1
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، مهههع بهههةء وهههنيد  الزيهههد   ايقهههنر  فههه  معهههةل ضهههنيب   % 0.9ماهههجال حههه ال   9092ثرراجهههع  معهههةل نمههه  النهههدت  املحلههه  االجمهههدل  وهههن  

 1االوتهال .

 والسو  النفطية ارة الدوليةعلى التا 7002ملطلب الثالث:تداعيات االزمة املالية العاملية ا

 الفرع االول: التاارة الرارجية

لقههة لههج  التههدري  أعمهه  هبهه   جههناء االنه ههدر الحههد  فهه   التجههدر  الةول هه  خههالل  الفرههر  اينصههنم   بههي  النبههع الثههدني مهه  عههد  

الثينههدمل القههن  ايدضههي  ،ولكهه  ،وكههد  أشههة حههة  ممههد رآه العههدلن خههالل "الكسههد  الكبيههر " فهه  ث 9001والنبههع الثدلهه  مهه  عههد   9000

ومهد أعقبههد مه  ركه   أ  تلجهأ البلهةا   9000بخالف الكسد  الكبير، لن ثك  م  الشدئع كثيرا أثنهدء امامه  االقتصهد ث  العدي ه  فه  

علههى إلهى الحمدج ه  وهع د ل قدثه  أنشهطتهد علهى حسهد  البلهةا  املجهدور . ووهةال مه  ذلهك، وهدعةمل بهنام  التنشه   النقهة  وايهدل  

تعهدف  الطلهه  وأ مل إلهه  حههةوث ارتههةا  إثجههدبي وهنيع فهه  التجههدر  العدي هه  ،وشههمل  ههه ه البهرام   عههن أنشههط  محههة   مثهه  صههندع  

 الس درامل.

فههههه  االقتصهههههد امل الصهههههدعة   وانتعشههههه  التجهههههدر  بفضههههه  نشهههههأ  نمهههههد  اقتصهههههد   عهههههدلي  متعهههههة  امقطهههههد ، رضهههههال علهههههى الطلههههه 

، رقهة رهن  كثيهر  9099 – 9000ذا لهن ثنتفهع مسهت ى الحمدثه  الكله  كثيهرا فه  الفرهر  مه  ، ال و مد الصي . ولك  حتى إالنجيس  

م  التةابير الت  تمين ضة اي ر ث  امجدن ، وأمدمند أ ل  على تزاثة الضغ   الحمدج  ، ممد ثنجع جزج د إلى التحن  ف  م اجه  

   واملخدوف م  تأثير الت وع النقة  ف  االقتصد امل ايتقةم . ارتفد  أوعدر الصنف الحق ق   ف  البلةا  ايصةر  للسلع امول 

وودلحهههةث  عههه  تطههه ر نمههه  التجههههدر  العدي ههه  رلهههن تسهههتعة التجههههدر  الةول ههه  فههه  السهههلع والخههههةمدمل معهههةل نم ههههد السهههنيع الهههه   

 9090يع فه  عههد  ثههن انتعهدش وهن  9001-9000شههةت  السهن امل الته  وهبق  انههةال  امامه . ربعهة حهةوث انخفههد  حهد  فه  الفرهر  

، وقهة أثهن ذلهك علهى االقتصهد امل ايتقةمه  9099عهد   %9ووأقه  مه  9099رقه  فه  عهد   %3،اا  حجن التجدر  ف  السلع بنسب  

والندم هه  واالنتقدل هه  علهههى حههة وههه اء.وكد  تبههدطد النشهههد  االقتصههد   فههه  البلههةا  ايتقةمههه  عههدمال يعهههزى إل هه  معمهههن التبههدطد فههه  

 % 3م  ح   الوجن وونسهب    % 5،تقلص  ال ار امل اموروو   م  السلع بنسب  بلغ  قناب   9099عد   التجدر  الةول  . رفي

م  االنخفد  ال    % 10م  ح   الق م . وكد  الضع  الشةثة ال   اعررى التجدر   اخ  أوروود ويًبد يعزى إل   مد ثقدر  

ال دبهد  بعهة مهه  حدله  هب طههد الحهد  النههدجن عه  الزلهزال الهه    .ولهن تنهتع  صههد رامل 9099لهجلت  الصهد رامل اموروو ه  فهه  عهد  

، بينمههههد  هههه  حجههههن وار اتهههههد ثنمهههه  ب تنيهههه  معتةلهههه . ومهههه  بههههي  االقتصههههد امل ايتقةمهههه  النجيسهههه  ، اوههههتطدع   9099حههههةث فهههه  عههههد  

النمهه  أخهه  ثتبدطههأ فهه  ال الثههدمل ايتحههة  وحههةهد أ  تحههدر  علههى معههةل نمهه  إجههدبي لتجدرتهههد الةول هه  رغههن أنهه  ثبههةو أ  معههةل ههه ا 

 9095.2عد  

أمد الصد رامل العدي     .رقة    النم  التجدر  العدلي  ً منخفضد ورقد للمعدثير التدريخ   الحةثث  9095أمد بدلنسب  لعد  

. وتعتبههر هدتههد  النسههيتد  أقهه  بكثيههر مهه  ايت وهه  9095فهه  العههد  السههدب  ٪ 5.5رقهه  مقدرنهه  بنسههب  % 9.0رقههة ارتفعهه  بنسههب  

فه  عهد  ٪ 9.9وقهة انخفهض النمه  التجهدر  فه  البلهةا  ايتقةمه  إلهى  .))جم هع امرقهد  تشهير إلهى الوجهن٪  عدمد البدلغ  93ًعلى مةى 

 3ويعزى ذلك بشك  رجيسي  إلى االنكمدش الحد  ف  النبع امخير بعة نم  ق   ف  وق  ودب  م  العد .  9095

                                       

نشهن  صهنةو  النقهة الهةول  ،-االقتصاد العالم  يتعثر بسبب النمو شديد الوبطء لفتورة لويلوة املودى-آقا  االقتصاد العالم  صنةو  النقة الةول ، -1

 .9، ص9092أرني   99االلكررون  ، 
 .2-2ص ص ، 9095، اممن ايتحة ، جن   ون  ي ر  ، -استعراض عام-7013التاارة والتنمية تقرير االونكتد ،-2
 .0، ص9095،جن  ، و يسنا، -ديمومة أثر التاارة-7019التقرير السنوي لعام  منكز التجدر  الةول   ،-3
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  2015 عهد  فه  العهدلي  التجهدر   النمه  وقهة  ه 
ً
 مه  العدي ه  الصهد رامل نمه  . الحةثثه  للمعهدثير التدريخ ه  بدلنسهب  منخفضهد

 اله   الته ال  النابع على العد  2015 ثجع  ممد السدب ، العد  ف  اياجل % 5.5 نسب  م  أق  ، أ %9.0 بنسب  والخةمدمل السلع

 تف قههد التجدريه  الخهةمدمل صهد رامل اصهل و  .% 5.9 عدمهد والبهدلغ 25 ررهر  مت وه  عه  العدي ه  الصهد رامل نمه  ر ه  انخفهض اله  

 ف  .النشد  االقتصد    عن ف  الخةمدمل تلعب  ال   للةور  ايرناثة  امهم   على الض ء يسل  السلع، ممد تجدر  نم  على تف قهد

 ك ( السلي  الجدن  على بق   املخدطن تنكز مع ، 3.0%إلى العدي   الصد رامل نم  ثنتفع أ  ايت قع م  ، 2016 عد  ف  .االقتصد  

  ايتقةم  االقتصد امل ف  والخةمدمل السلع صد رامل نم  وقة شهة .)بدلوجن رقد ام 
ً
 0.1 بنسب  انخفض ح   ، 2015عد  ف  رك  ا

 والجةول التدل  ث ضح ذلك:1.%5.5إلى  مس ي  نقط 

 ورصيد املیزان الجاري في الدول املتقدمة -السلعية-معدل نمو التاارة(:01-10الجدول رقم)

 نسب  مس ي 

 9002 9002 9000 9001 9090 9099 9099 9095 9095 9093 

 السلعية-معدل نمو التاارة

 5.5 5.3 5 9.5 3.1 12.3 95.5- 9.0 2 0.0 الصد رامل

 5.5 5.3 9.9 9.9 3 11.7 95.9- 0.5 3.9 0.9 ال ار امل

 رصيد الحسا  الجاري ملیزان املدقوعات

 509.2 959.1 999.9 90.0 50.5- 03.5- 02.0- 520.0- 592.2- 555.3- الةول ايتقةم 

ال الثههههههههههههههدمل ايتحههههههههههههههة  

 اممنيك   

-000.2 -290.5 -222.9 -509.1 -555.1 -520.5 -551.2 522.0- 501.3- 505.9- 

 555.2 590.9 932.2 931.0 55.9 5.2- 55.9 12.1- 52.9 35.2 منطق  ال  رو

 952.3 95.5 50.2 31.2 991.0 992.2 952.2 931.1 999.9 920.5 ال دبد 

 525.2 521.5 532.9 900.2 921.9 922.1 955.5 920.9 902.5 955  ول متقةم  أخنى 

 ايصةر:

 505-505،ص ص 9092،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7011التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي، 

 .500-521،ص ص 9093،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7019وحد التقرير اإلقتصادي العربي امل صنةو  النقة العنبي، 

 .590-592،ص ص 9095،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7019التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي، 

 .592-593،ص9095،-االمدرامل العنو   ايتحة  ول  -أب   ي  ،7013التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي، 

 .592-593،ص9099،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7017التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي، 

ول ايتقةمه  علهى .رقة انخفض الطل  فه  الهة 9001انعكس  امام  ايدل   العدي   بشك  كبير على أ اء التجدر  العدي   ف  عد  

السهلع امول هه  ومنهههد الهنف  علههى وجهه  الخصهه ص، ممهد أثههن علههى أوههعدرهد العدي ه . رقههة انخفههض حجههن الصهد رامل فهه  الههةول ايتقةمهه  

،كمههد انخفههض   9001عههد   % 95.5و انكمههدش بلههغ معةلهه   9000وههن   %9.0إلههى معههةل نمهه  9002فهه  عههد   %0.0مهه  معههةل نمهه  بلههغ 

 9090. لتعههنف وههن  9001عههد   %95.9و و انكمههدش وصههل  نسههيت   9000وههن   %0.5إلههى معههةل نمهه   % 0.9نمهه  حجههن وار اتهههد  مهه  

علههى التهه ال  ، لررجههع وتعههنف التجههدر  السههلع    %99.2و  %99.5انتعههدش كبيههر فهه  كههال مهه  الصههد رامل والهه ار امل ماههجل  نمهه  قههةر   

  السهه د ث  اموروو هه  التهه  أثههنمل علههى حجههن التجههدر  الخدرج هه  للههةول تناجعههد كبيههرا وههه ا راجههع إلههى أامهه  الههةث   9099ابتههةاءا مهه  وههن  

                                       

 .0، ص9092نا، ،جن  ، و يس-ديمومة أثر التاارة-7019التقرير السنوي لعام  منكز التجدر  الةول   ،-1
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ايتقةمهه  .اممههن الهه   أثههن بدلسههل  علههى اييههنا  الجههدر  للههةول ايتقةمهه  وخدصهه  ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  والتهه  لههجل  خههالل 

 عجزا ف  ايينا  الجدر  .  9002/9093الفرر  م  

.ح   ارتفع  الصد رامل العدي   م  السلع والخةمدمل بنسب   9092  تبدطده خالل عد  وقة واص  النم  ف  التجدر  العدي 

 وهههه  ايعهههةل اياهههج  فههه   ُ%، 9.2وأقههه  مههه  % 2.3وهههن  ايدضههه   وقهههةره  93أ  أقههه  بكثيهههر مههه  مت وههه  ارتفدعههههد خهههالل الهههه  % 5.9

جدريههه  تف قههه  علهههى نمههه  تجهههدر  السهههلع ممهههد يسهههل  السهههدب  )جم هههع امرقهههد  مههه  ح ههه  الوجهههن(. واصههه  نمههه  صهههد رامل الخهههةمدمل الت

ومه  ايت قهع أ  تهز ا  الصهد رامل العدي ه  مه   .علهى امهم ه  ايرناثهة  للهةور اله   تلعبه  الخهةمدمل ، فه   عهن النشهد  اإلقتصهد  

خير  نح  اإلنخفهد  فه  ،رغن أ  التقةثنامل ايمدثل  قة تن تنق حهد ف  السن امل ام  9092ف  عد   %3.5السلع والخةمدمل بنسب  

بدنخفهد   % 1.3معتهةال عنهة  9092ض ء النمه  املخ ه  لامهدل فه  النشهد  االقتصهد   العهد .  ه  نمه  النهدت  العهدلي  فه  عهد  

شههههةمل االقتصهههد امل ايتقةمههه  انخفدضهههد فههه  نمههه  الصهههد رامل السهههلع   بهههأكثر مههه  النصههه  فههه  عهههد   .9093عههه  عهههد   % 5.0قهههةره 

.وينجههههع  ذلههههك إلههههى النمهههه  الهزيههههه  فهههه  النبههههع امول مهههه  العههههد ، والهههه   يعههههزى جزج ههههد إلههههه   9093(فهههه  عههههد  % 0.9إلههههى % 9.9) مهههه  9092

 1انخفد  حد  ف  الطل  على ال ار امل م  البلةا  الندم  .

 األثر على سو  النفط:الفرع الثاني:

ةالمل الطلهه  والعههن  والتهه  مةر عهه  بههدلتغيرامل ايفدجسهه  فهه  معهه 9093مههنمل السهه   النفط هه  بمههنوف اوههتنندج   خههالل عههد  

، اوههتمنارا يههد شهههةت  السهه   منهه  النصهه  الثههدني مهه  عههد  9093أ مل إلههى حههةوث انخفدضههدمل حههد   فهه  أوههعدر الههنف  خههالل عههد  

، وتقلبدمل ف  أو اق  العدي   أثنمل بةورهد على معةالمل أ اء االقتصد  العدلي  م  جه  وحنك  التجدر  النفط   م  جه  9095

لههههك التقلبههههدمل كنت جهههه  رجيسهههه   للزيههههد   الكبيههههر  فهههه  مسههههت يدمل ايعههههنو  النفطههههي فهههه  ال قهههه  الهههه   لههههن تنمهههه  ر هههه  اخههههنى، جههههدءمل ت

مسهههت يدمل الطلههه  علهههى الهههنف  بشهههك  كبيهههر لتسهههت ع  الزيهههد   فههه  مسهههت ى ايعهههنو  وهههه  مهههد يعهههزى إلهههى اوهههتمنار تبهههدطد النشهههد  

 البررول الخد .والجةول التدل  ث ضح تط رامل أوعدر بنم   2االقتصد   العدلي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 .0، ص9092، جن  ، و يسنا، -ديمومة أثر التاارة-7011التقرير السنوي لعام  منكز التجدر  الةول   ، -1
 . 959،ص 9092،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7011التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي،، -2
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 7001/7011(تطور األسعار الفورية لسلة خامات أوبك خالل الفترة 01-11الجدول رقم )

  والر أمنيكي/بنم  ال حة :

 9000 9001 9090 9099 9099 9095 9095 9093 9092 2017 

 52.4 92.3 55.5 905.2 901.5 999.0 19.0 22 59.3 00.5 جدنفي

 53.4 90.2 35.9 903.5 999.0 992.3 900.5 25 59.5 10.2 ر فن  

 50.3 55.2 39.3 905.9 902.5 995 901.0 22.9 53.0 11 مدرس

 51.4 52.1 32.5 905.5 909.9 990.9 990.9 09.5 30.9 903.9 أرني  

 49.2 55.9 29.9 903.5 900.2 900.9 901.1 25.3 32 991.5 مد 

 45.2 53.0 20.9 902.1 909 15 901 25 20.50 990.5 ج ا 

 46.9 59.2 35.9 903.2 905.5 11.2 999.2 29.3 25.2 959.9 ج يل  

 49.6 43.1 45.5 100.8 107.5 901.3 902.5 25.9 29.50 999.5 أومل

 53.4 42.9 44.8 96 108.7 990.2 902.2 25.2 22.9 12.1 ويتمبر

 / 47.9 45 85.1 106.7 900.5 902.5 21.1 29.2 21.9 أكت ون

 / 43.2 40.5 75.6 105 902.1 990.9 09.0 22.5 51.0 رمبرن  

 / 51.7 33.6 59.5 107.7 902.1 902.5 00.2 25 50.2  يسمبر

 52.03 29.97 50.33 104.77 109.5 992.55 900.12 23.5 59.1 19.22 النبع امول 

 48.6 42.30 59.90 105.87 100.93 902.22 999.55 22.2 30.35 992.25 النبع الثدني

 49.97 42.9 48.17 100.8 106.87 902.2 900.3 25.22 22.25 995.30 النبع الثدل 

  47.6 39.7 73.4 106.47 902.5 902.1 05.22 25.55 39.35 النبع النابع

ايعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههةل 

 السن   

15.00 20.00 22.5 902.5 109.55 105.94 96.21 49.53 40.69  

 ايصةر: 

 .999، ص9092،الك ي ، 7011، التقرير االحصا ي السنوي -أوابك-للنف  منمم  امقطدر العنو   ايصةر  -

 .999، ص9095،الك ي ، 7013، التقرير االحصا ي السنوي -أوابك-منمم  امقطدر العنو   ايصةر  للنف  -

 .999، ص9099،الك ي ، 7011، التقرير االحصا ي السنوي -أوابك-منمم  امقطدر العنو   ايصةر  للنف  -

، تقريووووووور شوووووووهري حوووووووول التطوووووووورات البتروليوووووووة فوووووووي األسووووووووا  العامليوووووووة والووووووودول -أوابهههههههك-امقطهههههههدر العنو ههههههه  ايصهههههههةر  للهههههههنف منممههههههه   -

 .9، ص9092،الك ي ،  يسمبر األعضاء

(  حتهى وصه  9000- 9002- 9002لقة ارتفع  أوعدر النف  الخد  ف  اموه ا  الةول ه  فه  السهن امل الهثالث الته  وهبق  امامه  )

 للبرم   ال احة، وونعد  مد تجلى تأثير امام  ايدل   952ماجال ح ال  ) 9000ايى حة ل  مع منتص  عد  وعن النف   أق
ً
(  والرا

 حتى وصل  إلى ) 9000العدي   على أو ا  النف ، إذ انهدرمل اموعدر بعة ويتمبر 
ً
 للبرم ه  نهدثه  50وبشك  حد  وونيع جةا

ً
(  والرا

راجههههههع الكبيههههههر فهههههه  أوههههههعدر الههههههنف  بدتجههههههدهي : امول إثجههههههدبي، وتمثهههههه  فهههههه  تخف هههههه  امعبههههههدء ايدل هههههه  . وقههههههة انعكهههههه  ههههههه ا الر 9000العههههههد  

، ورومههد كدنههه  ههه ه السهههم  اإلثجدب ههه  
ً
واالقتصههد ث  علهههى الههةول ايسهههت ر   للههنف  ك نههههد ابتههةأمل بشهههناء الههنف  بأوهههعدر رخ صهه  جهههةا

وهمدل   ايتقةمه . واالتجهده الثهدني وهلي  وتمثه  فه  تكبهة الهةول الندم ه  ال ح ة  لألام  ايدل   العدي   والت  اوتفد مل منهد الهةول النأ

والهههةول ايصهههةر  للههههنف  خسهههدجن جسههه م  جههههناء انه هههدر أوهههعدر الههههنف  وقهههة انعكههه  ذلههههك بمهههه ر عجههه اامل مدل هههه  فههه  مههه ااي  الههههةول 

 ايصةر  للنف . 
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علهههههى الطدقههههه  فههههه  غدلب ههههه   ول العهههههدلن وينجهههههع انه هههههدر أوهههههعدر الهههههنف  إلهههههى انخفهههههد  الطلههههه  علهههههى الهههههنف ، ح ههههه  ثتسهههههن الطلههههه  

بدالعتمهههد  علهههى الهههنف  الخهههد ، كمصهههةر رجيسهههي  لتغط ههه  احت دجدتههههد مههه  الطدقههه . وقبههه  امامههه  ايدل ههه  العدي ههه  تهههةرج الطلههه  علهههى 

 عقهه  وقههه   امامهه  ايدل ههه  02إلهههى ) 9002الههنف  حتهههى وصهه  فههه  عههد  
ً
، ر مهههد لههج  الطلههه  العههدلي  انخفدضهههد

ً
( مل هه   بنم ههه  ث م ههد

 رغهههن انخفهههد  أوهههعدر الهههنف  فههه  عهههد  ا
ً
. وهههه  أكبهههر انخفهههد  علهههى الطلههه  خهههالل 9001لعدي ههه  ق امههه  بنحههه  مل ههه   بنم ههه  ث م هههد

السن امل الثالثي  ايدض  .  وقة أ ى انخفد  الطل  على النف  و انه در أوعدر النف ، ومد أعقبهد م  انخفد  اي ار  ايدل   

مدرامل النفط ه  فه  كدره  مناحه  الصهندع  النفط ه ، كدالوهتثمدرامل واإلنتهدج والنقه  والتكنيههن ايتأت ه  مه  الهنف  إلهى تناجهع االوهتث

والت ايهههههع، إلهههههى جدنههههه  ت قههههه  بعهههههض االوهههههتثمدرامل فههههه  مصهههههد ر الطدقههههه  ايتجهههههة   ايسهههههدنة  للهههههنف  كدلنيهههههدح والطدقههههه  الشمسههههه   

وههههتثمدري  إلههههى إثقههههدف أو تأج هههه  العةثههههة مهههه  واإلثثههههدن ل وغيرهههههد، ح هههه  اضههههطنمل الههههةول اينتجهههه  وايصههههةر  للههههنف  والشههههنكدمل اال 

ايشههدريع فهه  ههه ه ايناحهه  وفهه  العةثههة مهه   ول العههدلن بسههي  نقههص ايهه ار  ايدل هه  التهه  تتطلبهههد ههه ه العمل ههدمل، وودلتههدل  تضههنرمل 

 ار  ايدل هه  وقههة أ ى كهه لك تناجههع ايهه.الههةول النفط هه  والشههنكدمل االوههتثمدري  العدملهه  فهه  القطههد  النفطههي فهه  مختلهه   ول العههدلن

ف  ايدج ( ف  بعهض الهةول ايصهةر  للهنف  أ ى إلهى ت قه  أو  20النفط   عق  امام  ايدل   العدي   وونس  وصل  إلى أكثر م  )

إعههد   النمههن فهه  عمل ههدمل االوتكشههدف والتطهه ين فهه  العةثههة مهه  منههدط  العههدلن وخدصهه  فهه  اينههدط  الصههعب  ذامل التكلفهه  العدل هه  

 . 1  وايندط  الجبل  كدلبحدر العم ق

وقة ودهن أثضد االنخفد  الحد  ف  أوعدر النف  ال   حةث نت ج  لألام  ايدل   العدي   وتناجع الطل  على النف  أ ى 

إلى تناجع االوهتثمدرامل فه  تطه ين التقن هدمل الخدصه  بمعدلجه  النمهدل النفط ه  وخدصه  أ  هكه ا مشهدريع تحتهدج إلهى أوهعدر نفه  

 للبرم ههههه  لتصهههههب  ذامل جهههههةوى اقتصهههههد ث ، ممهههههد أ ى إلهههههى انخفهههههد  وتيهههههر  النمههههه  فههههه  مشهههههدريع النمهههههدل 10) مسهههههتقن  ووحهههههةو 
ً
(  والرا

النفط ههه  بصههه ر  كبيهههر  وتأج ههه  القسهههن اثخهههن بدنتمهههدر تحسههه  أوهههعدر الهههنف ، رغهههن أ  الطدقههه  اإلنتدج ههه  مههه  النمهههدل النفط ههه  

 أق 
ً
 قب  حةوث امام  ايدل   العدي   وتستمن ف  ايةثي  القني  وايت و ، لك  وتك   أثضد

ً
 . 2بكثير ممد كد  مت قعد

 موعدر النف  العدي  ، بنغن التقلبدمل خالل العد ، بديقدرن  مهع حدله  عهة  االوهتقنار  9090وقة شهة عد  
ً
 نسي د

ً
اوتقنارا

 والر  03إلهى  20 تحهن  مهد بهي  الت  اتسم   هد حنك  اموعدر خالل العدمي  السدبقي ، ح   اوتقن معةل ول  خدمدمل أووهك ل

 والر/بنم هه   29 والر/بنم هه ، بديقدرنهه  مههع  22.5/ بنم هه  فهه  أغلهه  اموقههدمل خههالل العههد . وولههغ ايعههةل السههن   لسههعن وههل  أووههك

 .% 92 والر/بنم  ، مد يعد ل ح ال   92.5، أ  بدرتفد  قةره 9001خالل عد  

 فه  إعهد   الته اا   9090ن  وينجع ه ا االوتقنار النسي  ف  أوعدر النف  و
ً
 رجيسه د

ً
إلى جه   منمم  أووك  والت  لعب   ورا

 م  بةاث  شهن كدن   الثدني/ ثندثن 
ً
لس   النف  واوتقنارهد، ح   أ  التخف ض الكبير ال   أجنت  اينمم  ف  إنتدجهد اعتبدرا

 9090و  9001 ههه  مههه   و  تغ يهههر ط لههه  عهههدمي واوهههتمنار اينممههه  فههه  تطب ههه  التخفههه ض واملحدرمههه  علهههى و دوهههتهد اإلنتدج 9001

 وراء اوههتقنار اموههعدر،ه ا مهه  جههه ، ومهه  أخههنى 
ً
 حدوههمد

ً
وههدعة فهه  تقلهه ص حجههن الفههدجض فهه  ايعههنو  فهه  السهه   و كههد  عههدمال

                                       

 ، مقهههههههههههدل منشههههههههههه ر علهههههههههههى اي قهههههههههههع االلكررونهههههههههههي:توووووووووووأثیرات األزموووووووووووة املاليوووووووووووة العامليوووووووووووة فوووووووووووي أسووووووووووووا  الووووووووووونفط الدوليوووووووووووةخضهههههههههههير عبهههههههههههدس النهههههههههههةاو ، -1

54&Itemid=172&option=com_content-45-08-07-08-http://araa.sa/index.php?view=article&id=3027:2014    أطلهههههههههههههههههههههههههههع عل ههههههههههههههههههههههههههه  ثههههههههههههههههههههههههههه ،

 99:09على السدع   01/99/9092:
 سدب .النجع اي -2
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أ مل بههههنام  التحفيههههن االقتصههههد   التهههه  تنفهههه هد الحك مههههدمل ووخدصهههه  فهههه  الههههةول الصههههندع   إلههههى انتعههههدش اقتصههههد   مهههه  امامهههه  ايدل هههه  

 على الطل  على النف  و ارتفد  ف  اموعدر خالل العد .
ً
 1العدي   ال   انعك  بةوره اثجدب د

 والر/  73.4ماههجل  حهه ال   9095وقههة عنرهه  أوههعدر الههنف  العدي هه  انخفدضههد كبيههرا وملح  ههد بةاثهه  مهه  النبههع النابههع مهه  العههد  

رقههههة وصههههل  أوههههعدر الههههنف  فهههه   9095عهههه  النبههههع امخيههههر مهههه  العههههد    والر/بنم هههه  فهههه  النبههههع الثدلهههه  ، وودلحههههةث  900.0بنم هههه  مقدبهههه  

رقهة  9093ليسهتمن ال ضهع علهى حدله  العهد   والر/ بنم ه  ، 31.3 يسمبر  م  نف  السن  إلى أ نل مسهت يدتهد خهالل السهن  ماهجل  

وحه  ايعهةالمل الشههني  ، ح ه  تنا9003لجل  أوعدر النف  العدي   انخفد  بشك  ملح   لتص  إلى أق  مسهت يدتهد منه  عهد  

 والر/ بنم ه  خهالل أشههن السهن ، وولهغ ايت وه  السهن    29.9 والر /بنم ه  و  55.2لسعن خدمدمل أوو ك ضم  نطد  واوع مد بي  

بديقدرنه  مهع العهد   %50.3 والر/بنم  ، أ  مد يعد ل نسب  انخفهد   52.2 والر/بنم   مشكال ب لك انخفدضد بحةو   51.3للسل  

9095. 

 20تحسهند نسههي د لألوههعدر تجهدوامل خاللهه  ايعهةالمل الشهههني  لسههعن وهل  امووههك حههدجز  9093قهة شهههة النصه  امول مهه  عههد  و 

  والر/ بنم  . 50 والر / بنم  ، بديقدرن  مع النص  الثدني م  العد  ال   شهة ع    تناجع اموعدر إلى مد  و  حدجز 

نت جه  لتههأثير جمله  مه  الع امه  ايتن عهه  وايتةاخله  وو تجدههدمل متفدوته  ، ومهه   وتحهة  مسهت يدمل أوهعدر الههنف  العدي ه ، عهد  

 2مدثل : 9095ونهدث  ون   9093الع ام  النجيس   الت  أ مل إلى تهدو  أوعدر النف  خالل العد  

 وتغالل مصد ر تعة ورن  االمةا امل العدي   م  أبنا اموبد  الت  أ مل إلى انخفد  أوعدر النف ، ووخدص  بعة نجدح ا

 النف  ) والغدا( غير التقل ةث  ف  ال الثدمل ايتحة  اممنيك   ومد أ مل إل ه  مه  ايهد   كبيهر  فه  إجمهدل  إنتدجههد النفطهي وتحق ه  ايهد  

 .9093و  9095مل    بنم  /ث   خالل عدمي  9.2صدر   ف  االمةا امل النفط   ملجم ع   ول خدرج االووك بلغ  

 ف  معةالمل نم  الطل  العدلي  على النف  بشك  عد ، والطل  الص    بشك  خدص، ح ه  اتخه مل   ه ر ب ا ر التبدطد

الحك مهه  الصههي  خههالل السههن امل امخيههر ، ت جهههد جةثههةا نحهه  تعزيههز انتقههدل الصههي  إلههى اقتصههد  مههةع   بدالوههتهال  املحلهه  بههةال مهه  

   على النف .قطد  التصةثن، وه  مد ألقل بمالل  على امرد  ايستقب ل  للطل

  ت ج  كبرى الةول ايصةر  للبررول إلى الحفد  على حجن انتدجهد لضمد  حصتهد السه ق   بهةال مه  محدوله  ررهع اموهعدر

 م  خالل خفض االنتدج ، وه  مد خل  رج   بي  العن  والطل .

   ممههن الههه   خفههض أوهههعدر ا 9095ارتفههد  مدشههن وهههعن صههنف الهههةوالر بدلنسههب  للعمهههالمل النجيسهه   تههةريج د منههه  بةاثهه  عهههد

 النف  خ رد م  ارتفد  معةالمل التضخن.

، فهه   هه  طب عهه  الع امهه  الج  و دوهه   السههدجة  خههالل 9095كههد  للمضههدرودمل  ور كبيههر، ووخدصهه  منهه  النصهه  الثههدني مهه  عههد  

 .9093العد  

 

 

 

 

                                       

 .33، ص9090الك ي ، ، 32رير األمین العام السنوي ، تق-أوابك-منمم  امقطدر العنو   ايصةر  للنف  -1
 .53، ص9093الك ي ، ، 97، تقرير األمین العام السنوي -أوابك-منمم  امقطدر العنو   ايصةر  للنف  -2
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 على التضرم والبطالة 7002مة املالية العاملية الراب : تداعيات األز املطلب 

 التضرماالول: الفرع 

تمث  معةالمل التضخن اينخفض  أو السدلب  ف  ال ق  الحدل  مصةر قل  للكثير م  صهدنل  الس دوه  فه   ول العهدلن، علهى 

وهي   ايثهدل فه  ال الثهدمل ايتحههة  وأورووهد وال دبهد ، ح ه  تصهن بعههض البنه   اينكزيه  فه  هه ه الههةول علهى ررهع معهةالمل التضههخن 

خههالل ضههر النقهه   فهه  السهه   النقههة . علههى وههي   ايثههدل منهه  بةاثهه  امامهه  واالحت ههدطي الف ههةرال  ثضههر  مسههت يدمل مسههتهةر  مهه 

هدجل  م  الهةوالرامل فه  السه   النقهة  اممنيكهي علهى أمه  أ  تهد   إلهى ررهع مسهت يدمل التضهخن الفعله  إلهى ايسهت يدمل ايسهتهةر  

فه  ايدجه ، بعههة أ   9مد لضهر كم هدمل هدجله  مه  النقه   لنرهع معهةل التضهخن إلهى له ، وفه  ال قه  الحهدل  تتب هى ال دبهد  بنندمجهد ضهخ

 .1رشل  لسن امل ط ال ف  بل غ ه ا ايست ى ايستهةف، على النغن م  أ  التضخن ال يستج  

التضخن بشهك  عهد  هه  االرتفهد  ايسهتمن فه  ايسهت ى العهد  لألوهعدر، والتضهخن  رجهدمل، رهنهد  التضهخن ايهنخفض، وهه  

يسههههت ى الهههه   غدلبههههد مههههد تحههههدول الحك مههههدمل الحفههههد  عل هههه ، بهههه  تتينههههده معمههههن البنهههه   اينكزيهههه  فهههه  العههههدلن كمسههههت ى مسههههتهةف ا

، وهنهد  التضهخن ايعتهةل، والتضهخن اينتفهع، وهه ا النه   له  تهأثيرامل وهلب   ج هنيه  فه  مسهت يدمل Inflation Target للتضهخن

، مثهه  ذلههك الهه   حههةث فهه  ايمبههدب   منهه  Hyper-inflation لتضههخن الجههدم النمهه  والههةخ ل، أمههد أخطههن أنهه ا  التضههخن رههه  ا

خمهه  وههن امل، ح هه  بلغهه  اموههعدر مسههت يدمل رلك هه  وت قهه  االقتصههد  عهه  العمهه  تقنيبههد وتعطهه  النمهه  وتناجعهه  مسههت يدمل 

العد  لألوعدر إلى م  بي  ه ه ايست يدمل م  التضخن تستهةف الحك مدمل  اجمد ررع ايست ى  .معيش  السكد  على نح  خطير

وغدلبهد مهد تلجهأ الحك مهدمل إلهى ذلهك فه  أوقهدمل امامهدمل، ح ه  ثنحسهن فه  ايدجه ،  9مست يدمل قنيبه  مه  التضهخن ايهنخفض، غدلبهد 

معهههههةل التضهههههخن مسهههههيبد آثهههههدرا ال تقههههه  خطههههه ر  عههههه  تلهههههك التههههه  يسهههههببهد التضهههههخن تصهههههد   علهههههى نحههههه  خطيهههههر ويرراجهههههع النشهههههد  االق

اينتفع.
2

 .9093-9002خالل الفرر  ف  الةول ايتقةم   ضح لند معةالمل التضخن الجةول التدل  ثو 
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 7019-7001خالل الفترة  معدالت التضرم(:1-17الجدول رقم )

 9002 9002 9000 9001 9090 9099 9099 9095 9095 9093 

 0.5 9.5 9.5 9 9.2 9.3 0.9 5.5 9.9 9.5 الةول ايتقةم 

ال الثههههههههههههههههههههههدمل ايتحههههههههههههههههههههههة  

 يك  اممن 

5.9 9.1 5.0 0.5- 9.2 5.9 9.9 9.3 9.2 0.9 

 0 0.5 9.5 9.3 9.2 9.2 0.5 5.5 9.9 9.9 منطق  ال  رو

 0.0 9.2 0.5 0 0.5- 0.2- 9.5- 9.5 0.9 -0.9 ال دبد 

 0.9 9.3 9.2 9.0 5.3 5.5 9.9 5.2 9.5 9.5 ايملك  ايتحة 

 9.9 9.1 0.1 9.3 9.1 9.0 0.5 9.5 9.9 9 كنةا

 0.2 9.3 9.2 9.9 5.5 9.5 9.3 5.0 9.9 9.9 ايتقةم  امخنى  الةول 

 ايصةر:

 . 500،ص 9092،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7011التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي، 

 .522،ص 9093،-مل العنو   ايتحة  ول  االمدرا-أب   ي  ،7019التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي، 

 .595،ص 9095،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7019التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي، 

 .599،ص 9095،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7013التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي، 

 .599،ص 9099،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7017التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  النقة العنبي،  صنةو  

رقههة ارتفههع بمعههةل  ايتقةمهه  ةول الههن فهه  جم ههع معههةالمل التضههخ شهههةمل ايههد   فهه 2008وههن   نالحهه  مهه  خههالل الجههةول أعههاله أ 

تناجعهه  معههةالمل معههةالمل تضههخن ايسههتهةر  ، فهه  حههي    كنههةافهه  حههي  لههجل   بدلنسهب  للههةول ايتقةمهه  ،2007مقدرنهه  بسههن   5.5%

تقلهههص حجهههن نشهههد  االقتصهههد     جهههناء اوهههتمنار انخفهههد  أوهههعدر السهههلع امول ههه  و 9001العهههد  فههه  جم هههع الهههةول ايقةمههه  التضههخن 

ايسهت يدمل العدمه  لالوهعدر ، رقهة  خله   بسهي  امامه  ايدل ه  العدي ه  الته  أثهنمل علهى أغله  ايدشهنامل االقتصهد ث  بمهد ردههد  العهدلي 

  بعههض الههةول معههةالمل تضههخن ، فهه  حههي  لههجل% 0.9 معههةالمل التضههخن ردهههد نسههب فهه  منحلهه  ركهه   ح هه  لههجل  الههةول ايتقةمهه  

 9090لتسهههتمن حدلههه  النكههه   التههه  تعهههدني منههههد االقتصهههد ثدمل ايتقةمههه  العهههد  . كههه  مههه  ال دبهههد  وال الثهههدمل ايتحهههة  اممنيك ههه   وهههدلب  فههه 

 %9معهةل تضهخن  9099الهةول ايتقةمه  العهد   لررجهع وتاهج . %5.5قةر    معتةلبدوتنندء بنيطدن د الت  لجل  معةل تضخن  

تاهج   معمهن  9093إلهى  9095لتعهنف السهن امل مه  الته  مهداال اقتصهد هد يعهدني مه  النكه  ، مدعةا ال دبد  وه  ايعةل ايستهةف 

وتحصههن الهةول علههى ررهع معههةالمل التضهخن فهه  أوقهدمل امامههدمل العن فه  مثهه  امامهه   . %9خن  و  تقنيبهد معههةالمل تضه الهةول ايتقةمهه 

 1ايدل   الحدل   وه ا لألوبد  التدل  :

  عنههةمد ثكهه   التضههخن منخفضههد وأقهه  مهه  مسههت اه الطب لهه  أو ايسههتهةف، رهه   معههةالمل النمهه  تكهه   أقهه  مهه  مسههت يدتهد

ثكهه   معههةل النمهه  صههفنا أو وههدلبد، رهه   صههدنع الس دوهه  ال بههة أ  ثضههطن إلههى   ، وعنههةمدالطب ع هه ، ويحههةث مههد يسههيى بفجهه   النههدت

تحم  قةر مه  التضهخن لكهي ث اجه  ضهع  النمه  مه  خهالل تب ه  و دوهدمل مدل ه  أو نقةثه  ت وهع  ، ح ه  ال ثررته  علهى اتبهد  مثه  

نم ، فههه  ال قههه  الههه   ثكههه   ر ههه  قطهههد  هههه ه الس دوهههدمل فههه   ههه  هههه ه اموضهههد  تغ ثههه  التضهههخن عنهههة مسهههت يدمل ثمكههه  أ  تضهههن بهههدل

 .امعمدل ف  حدج  إلى معةالمل أعلى م  التضخن لكي يستع ة مد رقةه ف  رررامل تناجع معةالمل التضخن

                                       

 محمة ابناه ن السقد، منجع ودب . -1
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   ف  أوقدمل امامدمل أثضد غدلبد مد تك   معةالمل الفدجة  صفني  أو قنيب  م  الصفن، أ  عنة حةو هد الهةن د، ره ذا كهد

، ح ه  يسهتمن Deflationary trap قتصهد  ث اجه  مخهدطن مهد يسهيى بمصه ة  االنحسهدر السهعن  معةل التضخن ودلبد، ره   اال

تناجهههع معهههةل النمههه  مهههع كههه  انخفهههد  ثحهههةث فههه  معهههةل التضهههخن، بسهههي  ارتفهههد  معهههةل الفدجهههة  الحق قهههي النهههدت  عههه  معهههةالمل 

لصهههفن  أو القنيههه  مههه  الصهههفن فههه  هههه ه التضهههخن السهههدلب . رمههه  ايعلههه   أ  هنهههد  معهههةلي  للفدجهههة  : معهههةل الفدجهههة  االوهههي    ا

الحدلهه   ، ومعههةل الفدجههة  الحق قههي، الهه   يسهههدو  معههةل الفدجههة  االوههي  مطنوحههد منههه  معههةل التضههخن، وعنههةمد ثكهه   معهههةل 

التضههخن وههدلبد، رهه   معههةل الفدجههة  الحق قههي ثرناثههة وال ثتنههدقص مههع كهه  انخفههد  فهه  معههةل التضههخن. ومهه  ايعلهه   أ  قههنارامل 

سههتنة أودوههد إلههى معههةل الفدجههة  الحق قههي، وودلتههدل  ر نهه  مهع كهه  ارتفههد  فهه  معههةل الفدجههة  الحق قههي ترراجههع مسههت يدمل االوهتثمدر ت

 .اإلنفد  االوتثمدر  وم  ثن معةالمل النم ، ويغ ص االقتصد  ف  مص ة  االنحسدر السعن  

 الههةث     العدمههه  والخدصههه     مهه  ندح ههه  أخههنى، عنهههةمد ث اجههه  االقتصههد  حدلههه  تناجهههع فهه  معهههةالمل التضههخن، رههه   عههه ء

ثنتفههع، يعتمهههة ذلهههك علههى  رجههه  تناجهههع مسههت ى اموهههعدر، ومهههع كهه  تناجهههع فههه  اموههعدر تنتفهههع الق مههه  الحق ق هه  للهههةث  ويزيهههة عههه ء 

الةث  بدلتبع   على الةول وعلى امرنا  وقطد  امعمدل ايةث ، وه  مد ثد   إلى تناجع اإلنفد ، بصف  خدص  اإلنفد  الخدص، 

مهههد نههه ه إل هه  عهههدلن االقتصهههد  الشهههير إررهههن  ريشهههن فهه  كتدبههه  عههه  نمنيهه  انكمهههدش الهههةث   كمفسههن للكسهههد  العهههدلي  الكبيهههر،  وههه ا

ح ههه  ثقههه ل ريشهههن إنههه  عنهههةمد ثحهههةث االنكمهههدش السهههعن  تنتفهههع القههه   الشهههناج   للنقههه  ، أو بيسهههدط  ثنتفهههع عههه ء الهههةث   علهههى 

لندح ههه  االوهههم  ، رهه   مهههد ثتبقههل مههه  الهههةث  علههى كدهههه  ايههةثني  تنتفهههع ق متههه  ايههةثني . رعلهههى الههنغن مههه  تناجهههع ق مهه  الهههةث  مهه  ا

الحق ق   نت ج  ارتفد  ق م  النق  ، وه  مد ثةرع ايةثني  إلى تخف ض مست يدمل إنفدقهن لكي ثةخنوا جدنبد أكبر م   خ لهن 

ههه ه اموضههد  تحتههدج الحك مههدمل إلههى خفههض لسههةا  الههةث   التهه  علههدهن، اممههن الهه   ثتسههي  فهه  تناجههع مسههت يدمل اإلنفههد . فهه   هه  

الق م  الحق ق   للةث  لتخف ض عه ء الهةث  عه  كدهه  ايهةثني  مه  خهالل ررهع معهةالمل التضهخن لتنشه   مسهت يدمل اإلنفهد  

 .من  أخنى، وم  ثن النم 

  ك لك ر ن  ف  أوقدمل الكسد  ت اج  الةول غدلبد مد يسيى بمص ة  الس  ل Liquidity trapرت  على ايد   ، ح   ال ثر

عن  النق   نمه  فه  حجهن االجتمهد  فه  االقتصهد  بسهي  عهزوف ايقنضهي  عه  إقهنا  النقه   نمهنا النخفهد  معهةالمل الفدجهة  

مههه  جدنههه ، وارتفهههد  مخهههدطن الت قههه  عههه  خةمههه  الهههةث   مههه  جدنههه  آخهههن، لههه لك ال بهههة مههه  ررهههع معهههةالمل التضهههخن لنرهههع تكلفههه  

 .من  االجتمد  وم  ثن الخنوج م  مص ة  الس  ل  الفنص  البةثل  للس  ل  وتنش   عمل  

علهههى العكههه  مههه  ال الثهههدمل ايتحهههة  أو ال دبهههد  رههه   أورووهههد تسهههتخة  روشهههت  مختلفههه ، إذ تحهههدول بعهههض الهههةول اللجههه ء إلهههى مهههد 

د يسههيى بتخفهه ض العملهه  الههةاخل  وذلههك رغبهه  منهههد فهه  اوههتعد   تندرسهه تهد مهه  خههالل خفههض مسههت يدمل امجهه ر واموههعدر وههه  مهه

ثخفهض مهه  معههةل التضههخن، غيههر أنهه  مهه  ال اضههح أ  مثهه  هه ه الس دوههدمل ال تسههدعة الههةول ايةثنهه  فهه  أورووههد، بهه  علههى العكهه  

لقهة رأثنههد ك هه  أ مل تلهك الس دوههدمل إلههى تعق هة أوضههدعهد علههى نحه  أكبههر، لهه لك تنتفهع امصهه امل حدل ههد ب نههدء و دوههدمل التقشهه  

 .معةالمل التضخناموروو   واتبد  و دودمل ت وع   تنرع م  

 البطالة:الفرع الثاني :

، وعنرهه  البنهه   ومختلهه  ايدوسههدمل تههي  اممنيك هه  واالوروو هه امام خههالللقههة ارتفعهه  معههةالمل البطدلهه  بشههك   رامههدت كي 

م ج  م  تسني  العمدل ، وخدص  مع اعال  صنةو  النقة الهةول  ت قعدته  حه ل انخفهد  نسهب  نمه  االقتصهد  العهدلي  خهالل 

، كمههد انتقهه  9090عههد   %1.2إلههى  9000عههد   %3.0، رمههثال ارتفههع معههةل البطدلهه  فهه  ال الثههدمل ايتحههة  اممنيك هه  مهه  9001 العههد 

، ويعتبهر القطهد  ايهدل  وقطهد  السهه درامل 9090العههد   %90إلهى حه ال   9000العهد   %2.9معهةل البطدله  فه  البلهةا  اموروو هه  مه  

 .9002/9093مدل .والجةول التدل  ث ضح تط ر معةل البطدل  خالل الفرر  م  بي  القطدعدمل امكثر تسنيحد للع
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 .7001/7019تطور معدل البطالة خالل الفترة (:1-13الجدول رقم )

 9002 9002 9000 9001 9090 9099 9099 9095 9095 9093 

 2.2 2.5 2.1 0 2.1 0.5 0 3.0 3.5 3.0 الةول ايتقةم 

 3.5 2.9 2.5 0.9 0.1 1.2 1.5 3.0 5.2 5.2 ال الثدمل ايتحة  اممنيك  

 90.1 99.2 99 99.5 90.9 90.9 1.2 2.2 2.2 0.3 منطق  ال  رو

 5.2 3 3.9 3.5 3.0 2.1 2.2 2.2 0.0 90.9 أيدن د -

 90.5 90.5 90.9 1.0 1.9 1.5 1.3 2.0 0.5 1.9 رننسد -

 99.1 99.2 99.9 90.2 0.5 0.5 2.0 2.0 2.9 2.0 اثطدل د -

 3.5 2.9 2.2 0 0 2.1 2.3 3.2 3.5 3.5   ايتحة ايملك

 5.5 5.2 5 5.5 5.2 3.9 3.9 5 5.0 5.9 ال دبد 

 2.1 2.1 2.9 2.5 2.3 0 0.5 2.9 2.9 2.5 كنةا

 ايصةر:

 . 509،ص 9092،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7011التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي، 

 .522،ص 9093،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7019التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  نةو  النقة العنبي، ص

 .593،ص 9095،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7019التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي، 

 .595،ص 9095،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7013ي العربي املوحد التقرير اإلقتصاد صنةو  النقة العنبي، 

 .595،ص 9099،- ول  االمدرامل العنو   ايتحة -أب   ي  ،7017التقرير اإلقتصادي العربي املوحد  صنةو  النقة العنبي، 

من  م  معةالمل البطدل  اينتفع  خالل ررر  بدلحةث  ع   اإلقتصد  اممنيكي نالح  م  خالل الجةول أعاله أن  واج  حدل  مز 

امامه  ايدل هه  العدي ه  ، وينجههع ذلههك إلهى ضههع  الثقهه  مه  قبهه  ايسهتهلك وقطههد  امعمههدل عله  السهه اء، وهشدشهه  فه  القطههد  ايصههنف . 

  بةرجه  كبيهر ، وودلتهدل  ح   يعة اإلقتصد  اممنيكي واإلقتصد  اموروبي أكبر إقتصد ث  عل  ايسهت   الهةول  ، كمهد أنهمهد متشهدبكد

 9000رفهي نه رمبر  ثمك  للمشدك  الت  ت اجههمد أ  يغ   بعضهد البعض وأ  تد   إل  حدل  رك   ف  اإلقتصد  الهةول  مهن  أخهن ،

  أل  و  ف  بدل الثدمل ايتحة  وحةهد. 20تن االوتغندء ع  أكثر م  

بتسههني  أكثههر مهه   9000إلههى مههدرس  9002نيك هه  فهه  الفرههر  مهه  ث ل هه  قدمهه  ايدوسههدمل ايدل هه   امم *bloombergوورقههد لبلهه مبرغ  

و  فه ،  Bank of America 5230و  فه ،  Lehman brothers  5110و  فه ،  6200وهنح   Citigroupم  ه ، رمهثال  55000

Morgan Stanley 9150 ، و  فMerrill Lynch 9990 . 1 و  ف 

فه  قبهرص  % 92فه  البرتغهدل و  92ويبلهغ حه ال % -ف  منطق  ال ه رو  % 99البطدل  وودلحةث  ع  االتحد  اموروبي ثتجدوا معةل 

فهه  إوههبدن د وال  ند .وقههة أصههبح  ههه ه امرقههد  أمههنا مأل رههد تمدمههد لههةى اموروو ههي  حتههى أصههبح  غيههر صههد م  بدلنسههب  لهههن،  % 92و 

شههدجب ، إنمههد ههه   ل هه  علههى رشهه  ذريههع للس دوههدمل وههه  أمههن مقلهه  للغدثهه . رههه ه امرقههد  ليسهه  تفدصهه   بسهه ط  فهه  لههج  ال تشهه و  

 ايطبق .

                                       

ك   منم ق  ، تخص بنشن  أخبدر ايدل وامعمدل وو دندمل الشنكدمل، والت قعدمل  والتحل المل االقتصد ث  ، وو دندمل الب رصدمل إعالم   أمنيمدوس  *

 العدي   وتعة امق ى وامهن ف  مجدلهد وتتف   على وكدل  ط مس   رويررا ايشه ر .
 .1ث وفدمل على، منجع ودب ، ص-1
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مل هه   شههخص. وفه  نهدثهه   90رمنه  بةاثه  أامه  الةثه   اموروو ه ، ارتفهع مسهت ى البطدله  فه  منطقهه  ال هه رو إله  مههد ثقههن  مهه  

و  فهه ، وههه  مههد ثزيههة بمقههةار مههن  ونصهه   مهه  البدحث هه  عهه  عمهه   و  % 99،كد  معنهل هه ا النقهن ههه  بقههدء حهه ال   9095عهد  

ايههن  علهههل ايسهههت ى السهههدجة قبههه  امامههه  واموهه  مههه  ذلهههك أ  نسهههب  مرناثهههة  مههه  البدحث ههه  عههه  عمههه   لههه  عدطلههه  لفتهههن  تتجهههدوا 

  امج .ومسههت ى البطدلهه  ههه ا ثبعهه  علههل العهد . وتشهير آخهن امرقهد  اايتدح  إلهى أ  مههد ثقههن  مهه  نصهه  البطدلهه  فه  أورووههد ط يهه

القلهههه . رقههههة تأثههههن عههههة  كب ههههن مهههه  اموهههن اموروو ههه  بمههههد صدحهههه  البطدلهههه  ط يلهههه  امجههه  مهههه  مشههههق  وتضح ههههدمل. وممههههد ثزيههههة اممههه ر 

سههتقب . وترركههز نسههب  كب ههن  مهه  ارتفههد  وه ءا أ  أامه  البطدله  تههة  أثضهد ب لقهدء  هالل كث فه  علهل قهةر  أورووهد علهل النمهه  فه  اي

،أكثههن مهه  نصهه  البدحث هه  عهه  عمهه   9095البطدله  فه  الفسههدمل الضع فهه ، بمههد فه  ذلههك امقه  تعل مههد والشههبد ؛ رفههي نهدثهه  عههد  

 ه  ف  بلهةا  أخهنى، ح ه  مثله  هه ه وهن  ف  إوهبدن د وال  نهد  كدنه ا بهةو  عمه  ،وت جهة أعهةا  مشهد 93ممه  تقه  أعمدرههن عه  

ه  ههههه ه الفسهههه  أكثههههن مهههه  الثلهههه  فههه  إثطدل ههههد والبرتغههههدل، وحهههه ال  النبههههع فههه  آثنلنههههةا، ومههههد ثقههههن  مهههه  النبههههع فههه  ايت وهههه  فههه  أورووههههد. ومثههه

أ  الحدصل ههههه  علهههههل تةريههههه  ج هههههة ال  امعههههةا  تن هههههن شهههههب  الج هههه  الضدئهههههع. وللبطدلهههه  فهههه  وههههه  الشهههههبد  تةاع هههههدمل حهههههد  . رهههههي تعنهههههي

، بينمههد تض ههع علههل -االوههتخةا  أو الفقههةا -يسهتط ع   اوهتخةا  مهدراتههن ف  العمه ، وقهة ثفقهةو  تلهك ايهههدرامل حسهه  مبههةأ 

ع الشهههبد  علههل مسهههدر  اجهههن امقهه  تعل مهههد رههنص ذهب ههه  للتةريههه  أثنههدء العمههه . وكه  ذلهههك ثمكههه  أ  ثخلهه  وراءه آثهههدرا  اجمهه  ويضههه

للةخه  اينخفض، ممهد اههة  بنوه خ عهة  ايسهدوا  ب ه  الةخه ل، وههي  دههن  مرناثهة  بدلفعه . ولك  النةو  الت  ترركههد البطدله  

لتلهههك االوضهههد ،  فهه  وهه  الشههبد  تمتههة إلههى أبعههة مهه  املجهههدل االقتصهههد  . ركث هههن مههه  العدطل ههه  ثط عههه   قناراتههههن الح دت ههه  ورقهههد

ريرجسههه   الهههزواج وتنو ههه  امطفهههدل أو يغهههد رو  أوطدنههههن بحثهههد عههه  عمههه  فهه  الخههدرج. ورغهههن أ  الالجهههن  تسهههدعة فهه  ضبههه  اموضههد  

وذلههك مهه  االقتصد ث  الكل ه  عنةمهد تفشه  فه  ذلههك امل ههدمل امخههنى، رقههة تررتهه  علدهههد تكلفهه  ثتحملهههد ايضطههنو  إلهى االنتقههدل، 

ح هه  تعنضهههن لثقدرهه  مختلفهه ، واحت دجههههن لتعلههن لغهه  جةثههة ، وعهههة  االعتههناف بمههد لةاهههن مههه   رجههدمل علم هه  وتةريهه  وهههدب  

بمهههد قهههة ثتسهههي  فهه  اشهههتغدل أصحهههد  ايهههدرامل العدل ههه  ب  دجههه  منخفضههه  ايهههدرامل. ومههه  القصهههص غ هههن البع هههة  عههه  ال اقهههع مهههد 

 1عه  العلمهدء االجدنه  ايةرو ه  تةريبهد عدل هد، ال ثه  يعمله   وهدجقي  لسه درامل الجهن  ف  بنل ه  أو اوهتكه لن. ثحكهل

 (:البطالة في االتحاد االوروبي1-79الشكل رقم )

  
 .99، ص 9095، مدرس 9، العة  39، مجل  التم ي  والتنم  ،املجلة الوحدة األوروبية خطوة خطوةصنةو  النقة الةول ، يصةر:ا

                                       

 . 99-90، ص ص 9095، مدرس 9، العة  39، مجل  التم ي  والتنم  ،املجلة وبية خطوة خطوةالوحدة األور صنةو  النقة الةول ،  -1
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 خالصة الفصل األول 

 بندءا على مد تن تندول  ف  الفص  تن الت ص  إلى النتدج  التدل  :

تناخ  ق ه   االقهنا  هه ه الع امه : وف لتك ينههد ومه  أههن  المهن ه هأمل ع امه  عهة  إلهى 9002العدي ه   ايدل ه  امامه  تنجهع .9

 علهى ايقرر  وجةارت  االجتمدن ه  وقةرته  بمالء ح   أن  لن تهتن البن   خدطن، واالرنا  ف  من   ه ه القنو  العقدري  عدل   امل

السههةا  ، ايهههن النوهه   التهه  تحصهه  علدهههد ههه ه البنهه  ، ال  املخههدطن تتحملهههد شههنكدمل التههأمي  التهه  قدمهه  بتههأمي  ههه ه الههةث   ممههد 

ن ة الههةث   العقدريهه  وتأم نهههد مهه  قبهه  شههنكدمل التههأمي  تسهه ومههداا  مهه  تعم هه  االامهه  ههه  شههجع البنهه   علههى االقههنا  والت وههع ر هه  ،

 أرله  إذا السهنة ق مه  وهةا  للمسهتثمني  تضهم  التهأمي  شهنك  مقدب  رو   نقةث  مغني  ثن ب عهد ف  امو ا  ايدل   ح   كدن 

جتمهدني  ورا رجيسه د فه  هه ه ، وقهة لعبه  وكهدالمل التصهن   اال  السنةامل م  ه ه ايزية إقتندء على شجع ايستثمني  مد ه ا البنك،و

 -AAAتصهههن فد آمنهههد - رجهههدمل عدل ههه التههه  تضهههن حزمههه  مههه  الهههةث   الخطهههن  وايشهههك   ردههههد ومنحههههد هههه ه امورا  ايدل ههه  االامهه  وذلهههك و 

 Lehmanم رغهههد  وهههتدنل  ، Morgan stanleyوهههه ا نمهههنا م  الهههةث   العقدريهههه  قهههة اشهههررث  مههه  قبهههه  بنههه   كبيهههر  وق يههه ، مثهههه 

Brothers بدالضههدر  إلههى  ووهه لك تحملهه  مدوسههدمل التصههن   االجتمههدني جههزءا مهه  مسههدول   امامهه  ايدل هه  العدي هه .مههد  بههناذرا ، ول

بفدجهههة  البنههههك اينكهههز  والتههه  كدنهههه  منخفضههه  فهههه  قههههنو  الهههنه  العقهههدر  أغلب تهههههد منحههه  بمعههههةل ردجهههة  متغيهههر ومههههنتب  ذلهههك رههه    

، وإذا تهأخن ايهةث  عدر الفدجة  بصف  تلقدج   كلمهد ررهع البنهك اينكهز  أوهعدر الفدجهة ، و تنتفع أو الجت ا  ايقررضي البةاث  وه ا 

، كمههد أ  ايههةر عدمل الشهههني  خههالل السههن امل الههثالث امولههى تهه ه   نحهه  ثههالث مههنامل عهه  وههةا  أ   رعهه  تضههدعف  أوههعدر الفدجههة 

وةأمل ايشههههدك  و العقههههدر إال بعههههة مههههنور ثههههالث وههههن امل. كلهههههد لسههههةا  الف اجههههة، ممههههد يع هههه  أ  ايههههةر عدمل ال تهههه ه  إلههههى ملك هههه  جههههزء مهههه 

ربعهههة االرتفهههد   ايههه ه  موهههعدر اينهههدال فههه  ال الثهههدمل ايتحهههة  اممنيك ههه  خهههالل الفرهههر  بهههدلمه ر عنهههةمد بهههةأمل أوهههعدر ايسهههدك  بهههدلرراجع 

ح ه  لهن يعهة امرهنا   ، 9002، لتنهدر أوعدر العقدرامل ص     9002، عنر  أوعدر ايندال انخفدضد ابتةاءا م  ون   9000-9003

الشهنكدمل ايقنضه  تحصه    ث نههد وحتهى بعهة ب هع تلهك العقهدرامل وايقةمه  للعهدجالمل ايتخلفه   قد ري  على وةا   ثه نهن ولهن تسهتطع 

 ، و ال ايستثمنو  ف  امورا  ايدل   م  كس  ع اجةهن . ع  السةا 

 الهنه  قطهد  بهةأمل بدنه هدر والته  ،9000ههنمل نتدججههد مهع بةاثه  وهن  الته    9002االقتصهد ث  وايدل ه  العدي ه   إ  امامه   .9

 الهةول م   العةثة ف  الحق قي وايصنف  ثن االقتصد  ايدل  القطد  ونيع إلى بشك  تةاع دتهد  امتةمل ايتحة ، ال الثدمل ف  العقدر  

 مرراكمه ، مط حه  بهأكبر ايدوسهدمل خسهدجن  و وامه أ مل إلهى إحهةاث  ركه   اقتصهد   رقهة.علهى حهة وه اء الندم ه  والهةول  ايتقةمه 

معهةالمل بطدله  خلفه  به لك م، و اوههد شهنكدمل السه دراملأوتعن  عة  كبير م  الشنكدمل لالرهالس وعلهى ر  التأمي  وشنكدمل ايصنر  

 جهههعا، وقهههة لهههجل  أثضهههد معهههةالمل التبهههد ل التجهههدر  تن رقهههة تهههن تسهههني  عهههة  كبيهههر مههه  العمهههدل وخدصههه  فههه  كبرثهههدمل الشهههنكدمل  منتفعههه 

أمهههد  خطههه ر  االامههه  وهههدرع  معمهههن الهههةول  علهههى رأوههههد ال الثهههدمل وتنتههه  كههه لك عنههههد تناجهههع فههه  معهههةالمل النمههه  االقتصهههد   ،و ،كبيرا

 مسهيبدمل محهدوالمل تقهخ ص انطلق  التدري  ذلك م  ت وعهد ومن  حةايتحة  االمنيك   إلى اتخدذ االجناءامل الالام  الحت اههد وال

  آثدرهد السلب  ، ممد أ ى إلى عقة العةثة م  القمن وتن انتهدج العةثة م  الخط    م  اج  تفد   وب  تقل  واقرراح امام  ه ه

 .ال ق   ف  أام  ثدن   وتقل   مخدطن امام  

إ  انتشههههدر االامههههدمل ايدل هههه  ثنتكههههز علههههى عههههة  كبيههههر مهههه  قنهههه امل عههههةوى  تههههةعن ت وههههعهد عدي ههههد ومهههه  اهههههن ههههه ه القنهههه امل قنههههد   .5

ربمجهههن  بةاثههه  انه هههدر االوههه ا  ايدل ههه  فههه  ال الثهههدمل ايتحهههة  اممنيك ههه   ، مههه  هههه ا االنه هههدر اوههه ا  ايهههدل فههه  اورووهههد  االوههه ا  ايدل ههه  ،

بصف  عدم   و منطق  ال  رو خص صد، بدإلضدر  الى قند  الصفقدمل التجدري  رقة  عنر  تجدر   ول االتحد  اموروبهي عدمه  و ول 

فههد  الطلهه  العههدلي  ووخدصهه  اممنيكههي علههى السههلع اموروو هه ، ح هه  أنهه  فهه  ال قهه  الهه   منطقهه  ال هه رو خدصهه  تههةه را بسههي  انخ
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وم  اههن مهد يعتقهة انه  وهدهن بشهك   ( انخفض  ب لك الصد رامل اموروو  ، 9000انخفض  ف  ال ار امل اممنيك   )منتص  عد  

 .-االرتبد  الةوالر   -و   النقةاود ي  ف  تةوي  االام  عدي د اثضد 

كدنه  ح ه  ،  كه  واحهة  حسه   رجه  انفتدحههد علهى العهدلن الخهدرئ ، بهي  الهةول  تأثير االام  ايدل   العدي   متفدوتهد د  ك    .5

   تههأثن  ول االتحههد  اموروبهي تختلهه  مهه   ولهه  مخهنى وههه ا يعتمههة علههى رجهه.ولكه  مهه  أكثهر الههةول تضههنرا  هههد،  االتحهد  االوروبههي ول 

: ردلبلهههةا  التههه  تمتلهههك قطهههد  مهههدل  واوهههع كديملكههه  ايتحهههة  واثنلنهههةا ول كسهههمب رغ كدنههه  أكثهههر جهههه  مههه   حجهههن القطهههد  ايهههدل  للهههةول 

ةى تبع ههههه  االقتصهههههد  لقههههه   مو عنضههههه  لالضهههههطنابدمل ايدل ههههه ، وهههههه ا نت جههههه  للتهههههةاول ال اوهههههع لهههههألورا  ايدل ههههه  اممنيك ههههه  فههههه  أوههههه اقهد؛

ن واياجل  لفدجض فه  مينانههد التجهدر ، كدنه  أكثهر عنضه  النكمهدش : ردلبلةا  الت  تعتمة على ق   التصةثم  جه  أخنى  التصةثن

 د.ف  اقتصد ثدتهد، كأيدن د وه لنةا والنمس

 

       

 

 



 

 

 الفـصـل الثـاني

االتحاد األوروبي في ظل أزمة  
 ديون السيادية االوروبيةال
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 الفصل الثاني:االتحاد االوروبي في ظل أزمة الديون السيادية األوروبية

 تمهيد

 السميايي  الم ير   أزمم  وهم  أال تاويخم  فم  األسمرأ تعتبم  أزمم  طاحرنم  فم  نفسم  وجم  حتم  اليمروو عمم  مم  األول  العقم  ينتهم  يكم  لم 

 اليروو منطق  اقتصاييات صمري مل ى تح  بمثاب  وه  لليرنا   السيايي ال ير   أزم  على 0202 عام طرال الت كيز كا  فق  األوووبي ،

 ظهم ت الراقم  وفم  .الضمعي  االقتصماي يعم  مراصمل  علمى الحكرممات قم و  مم ى وكذا العاملي  املالي  األزم  ت اعيات أمام عش  الست 

 فم  الرقمر  تتجنم  كم  وذلم  الحماي  املماي  لعمامل العمام املرازنم  خطم  عم  اليرنما  أعلنم  عنم ما 0222 نمرفمب  فم  بالتح يم  األزمم  بمرايو

 يام ي ذلم  أ  اعتبماو علمى اليرنما  علمى كلم  العمال  ت كيمز وضم  المذ  األمم  علياما املسمتحق  بالم ير   الرفما  علمى قم وهاا وعم م اإلفمس 

 .اناياوها ث  وم  النق ي  اليروو منطق  وح   استق او

 املرحم   النقم   النظمام منم  وتح يم ا األوووبم ، االتحماي تحم يات أكبم  مم  تعم  ليم الحا اليرنانيم  الم ير   أزمم  أ  القمرل  ويمكم 

 سميما ال األوووبم  التحمايا بلم ا  بعم  إيمى العم وى  بإنتقمال هام ي وخيمم  عراقم  مم  املتزايم   ضمورطها إليم  تمدي  أ  يمك  امل» اليروو«

 تفكم  مم  بم ا  إلياا وصل الت  تل  م  أينى م احل إيى تقهق ه إحتمالي  ووضع  إيطاليا، أقل وب وج  وإسبانيا إي لن ا و الب توال مناا

لذل  سنحاول م  خسل هذا الفصمل يواسم  أهم  اسمبام ازمم  الم ير  السميايي  االوووبيم  ، والحلمرل ،  اليروو «.املرح  النق   النظام

 مباحث كالتاي : 4ت  تقسي  هذا الفصل إيى املقت ح  للخ وج م  األزم  حيث سي

 

 ماهية االتحادات النقدية الكاملة: املبحث االول 

 نشأة وتطوراالتحاد األوروبياملبحث الثاني: 

 :أزمة الديون السيادية في االتحاد األوروبيلثاملبحث الثا

 : الحلول املقترحة ألزمة الديون السيادية األوروبيةرابعاملبحث ال
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 -مناطق العملى املثلى-الكاملة  ماهية االتحادات النقديةاملبحث األول: 

إ  الرحمم   النقمم   هممم  م حلمم  متق ممم  مممم  م احممل التكامممل االقتصممماي  حيممث يممت  علمممى مسممتراها التنسممي  بمممي  السياسممات املاليممم          

سمساا النق يم  والنق ي  بي  ال ول االعضا  بوي  تحقي  يوج  م  التقاوم االقتصاي  حيث تتخلمى فياما الم ول املتكتلم  عم  عملساما وسيا

فممم  إطممماو تكاممممل اقتصمممماي  إقلي ممم  لصمممالق عملممم  وحمممم   وسممملط  نق يممم  فمممر  محليمممم  متمثلممم  فممم  بنممم  م كمممم   ذو طممماب  فمممر  قمممرم  يكلمممم  

بإصممم او العملممم  املرحممم   وترز عهممما، كمممما تلتمممزم الممم ول األعضممما  بالخضمممر  إيمممى السياسممم  النق يممم  التممم  يف ضمممها همممذا البنممم  قصممم  تحقيممم  

  وتحقيمم  مجمرعمم  ممم  االهمم اد االقتصممايي  املشممت ك  بصممف  عاممم  يو  أ  نن ممد  أ  تلتممزم هممذه المم ول بح يمم  االسممتق او بصممف  خاصمم

انتقمممال السممممل  والخمممم مات وعرامممممل االنتمممماج فيممممما بينامممما، ويمكمممم  أ  يكممممر  االتحمممماي النقمممم   صممممميو  أوت تيبمممممات مممممم   ممممم ناا القضممممما  علمممممى أو 

قمل انسميام السمل  وعناصم  اإلنتماج بمي  مجمرعم  مم  ال ول م  خسل قابل  العمست للتحريمل التخفيم  مم  العقبمات النق يم  التم  تع  

عسقم  ثابتمم  ويامممم   -ف  املنطقم  املتكاملم -بالكامل م  وجري سع  ص د ثاب  مح ي ال وجع  في  وبمعن  أخ  أ  يكر  السعاو الص د

 -منمماط  العملمم  املثلمممى-واإلتحمماي النقمم   التممام *قمم  : وهممما اإلتحمماي النقمم   ال   ممم هنممان نممرعي  مممم  اإلتحمماي الن.اتجمماه بعضممها الممبع 

.ويتحقم  التكاممل النقمم   الكاممل بممي  مجمرعم  مم  المم ول ، عنم ما تصممل همذه الم ول إيممى إنشما  عملمم  واحم   مشمت ك  ، فيممما بيناما لتحممل 

امممممل النقمممم   الكامممممل هممممر  فمممم  جممممره ه انشمممما  االتحمممماي النقمممم   أو محممممل عمسهامممما ا حليمممم  فمممم  ايا  جميمممم  وظممممام  النقممممري ، ولممممذل  فممممإ  التك

وف  هذه امل حل  تنش  سلط  فر  قرمي  وه  بن  م ك   لهمذا التكتمل وذلم  للقيمام بم وو  1الرح   نق ي  بي  البسي ال اخل  ف  التكامل.

 .0222السلط  النق ي ، وهذا الشكل هر ما وصل إلي  االتحاي النق   األووب  سن  

 مفهوم وشروط نجاح مناطق العملة املثلى: األول طل  امل

 تعريفهاالفرع االول:

   مم  المم ول األعضمما  تسممتخ م عملمم  واحممم   أو عملتممممي   علمى أناماالعملم  املثلمى تعم د منطقم 
ا
كمل منطقم  اقتصمايي  تضم  عم يا

مممها المبع  اوتباطما وثيقما یجعمل فمم  الراقمم  أيا  عملتممي  أو أكثمم  يماثممل أيا  أو أكثممم  تممم تبط أسمممعاو صممم د تلممم  العممممست أو قيمساممما ببعض

 وبـمم  قابممل للتعم یل،ويمكمم  القمممرل أ  منطقممم  العملممم  تك سممم   عملم  واحم  ،
ا
بش ط أ  يكمر  سممع  الصمم د بممي  تلمم  العمممست محمم يا

ـممممممم  ب وجمممممم  عاليمممممم  ممممممم  الكفمممممما   فممممم  عممممممسج الصمممممم مات ال اخليممممم  والخاوجيمممممم  التمممممم  تراجمممممم  يول صممممممف  املثلمممممممى إذا كانممممممم  هممممممذه املنطقممممممم  تتم

 2املنطقم .

                                       
ب  فم  ظمل اخمتسد الظم ود االقتصمايي  والسياسمي  السمام   فم  األقطماو السماعي  إيمى تحقيم  تكاممل نقم   إ  إقام  وح   نق ي  كامل  ق  يكر  بالغ الصمعر  *

امل اكمممم   فيممممما بينامممما فمممماختسد مسممممتريات التطممممرو االقتصمممماي ، وتبمممماي  مسممممتريات المممم خل، وعمممم م ال شمممماب  العممممام فمممم  م اكمممم  مممممرازي  املمممم فرعات، والتفمممماوت بممممي 

وضآل  التبايل التجاو  البين  مقاون  بالتجاو  الكلي  م  العمال  الخاوي ،ف سم ى همذه الم ول إيمى تشمكيل اتحماي نقم   ج  م  و الخاوجي  واالحتياطات ال ولي ، 

ا الرطنيم  ، ومممم  همر نمر  مم  أنممرا  التعماو  النقم   بمي  المم ول األعضما وي خذ عم   صمرو وال ي  ممى إيمى إنشمما  أو إصم او عملمم  واحم   بمل تحمتف  كممل يولم  بعملسام

عاو الصمممم د،مجم  أهمممممم  صمممممرو همممممذا التعممممماو  النقمممممم   و التممممم  عمممممم يها االقتصممممماي  وليامسممممممر  علمممممى النحمممممر التمممماي : ت سممممي  إتحمممماي للممممم فرعات، اسممممتق او أسمممم

 ت الخاوجي  ل أ  املال.السياسات املشت ك  إزا  الت فقا االحتياط  األجنب ، التنسي  النق  ،تحقي  تكامل بي  األسرا  املالي ، ت سي  عمل  مرازي ،
أط وحممممم  يكتمممممرواه  بيممممم   مقتضييييييات االتحييييياد النقيييييدع ليييييدول مجليييييع التعييييياون الوليايييييي و  يييييار   ليييييى ا تصييييياديات اليييييدول الوليجيييييية بر مممممرل السمممممعي ، - 1

 .00، ص0202/ 0204منشرو  ،جامع  قاص   م باح، ووقل ، ال  ام ،
،جامعمم  لم  يمذك  الع يمجلم  يواسمات إف يقيم  ، ديية فيي ريريقييا ومعيايملر املنطقية النقديية املثليى   االتحيادات النقبم  عبم  الفتماح يحمما  ومم يان  محمم ، - 2

 .20ص ل  تذك  السن ،، ال  ام  ،0ال  ام  
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  و تع د منطق  العمل  املثلى أيضا على أناا منطق  العمل  الت  ترف  أفضل عمليات التكي  كفا   ف  استجابساا لسضط ابات

 .1ياسات النق ي  واملالي  ف  مراجه  األزمات على املسترى ا حل  وال وي ،وذل  م  خسل تنسي  الس ال اخلي  والخاوجي 

   عم د وقMc Kinnon منطقم  العملم  املثلمى ب ناما تقمرم علمى تنسمي  السياسمات النق يم  واملالي  للم ول األعضما  ااما وذلم  بمما

 2يحق  ه ف  التراز  ال اخل  والتراز  الخاوي .

 3 :لى املثلى( تعاوي  مختلف  وذل وق  ع ف  )منطق  العم  

  ف  اطاو قابلي  عرامل االنتاج على الح ك  ياخل املنطق  ، وع م ق وهاا على ذل  خاوجها ؛ 

  ف  اطاو ال ساو  املتبايل بي  يول االعضا  م  حيث اإلي يرلرجيات السياسي  واالقتصايي  ؛ 

 السياسات الرطني  ؛ف  إطاو التناب  بي  املدسسات االقتصايي  والتنسي  بي   

  ف  اطاو تكامل انماطها التجاوي 

أ  مما يامم  فم  منطقم  العملم  املثلمى علممى أ  حممال ، هممر وببمم  جميمم  االعضمما  فم  التنممازل علممممى اسممممتقسليسا  فم   ممممدو   Machlupيدكم  

ال يص  أ  ج   منم  علمى خلم  النقمري وتملم  Region  العملمممى املثلمممى هممم  إقلمممي  وعليممم  ، عمليممما فممما  منطقممم». النقممم  واالمتممما  والفامممم   

 4سياس  نق ي  خاص  ب .

  ىالنقدية املثلاملنطقة نجاح شروط الثاني: الفرع

   حتمممى تصمممبط منطقممم  تشمممي  الكتابممات النظ يممم  فممم  همممذا ا  مممال إلمممى مجمرعممم  مممم  الشممم وط الراجممم  تراف هممما فممم  يول االتحممماي النقممم

 5: عملم  مثلمى، وهمذه الشم وط هم  كاآلت 

   أ  تشممت ن تلمم  المم ول فمم  مراجهمم يتماثممل المم ووات االقتصممايط شمم  ب قصمم  ي:ة لليدول األ ضيا يتما ل الدورات اال تصاد .0

ذلمممم  مقاونمممم  ممممم  حالمممم  الصممممم مات بـممممم  و  نفمممم  الصمممم م ، فعنمممم ما تراجمممم  المممم ول األعضمممما  نفمممم  الصممممم مات تكمممممر  تكلفممممم  التعممممم یل أقمممممل

 مممم ، فتعمممم ن املنطقمممم ياسمممم  النق ي  فمممم  إياو  السيالسممممتقسل  ال تحظممممى بااالتحمممماي النقمممم  مرجممم باملتماثلممم ، خاصممم  وأ  الممم ول األعضممما  

 مهمممممما لتمك  ت االقتصممممماييالممممم ووا عمممم  التماثممممل فمممم  م  المممم ول أألعضمممما ، و ي  سمممرد لشممممل جميممم  أو تضمممخميما مممكانلضمممورط 
ا
مممممي   ممممم طا

ـممممث مرحممم  ، ب مممم ياسمممم  نق يمممم  سبممممم  أ  ی   االتحمممماي النقمممم   وفمممم  ال انممم  املقابممممل فممممإ  عمممم م  ، االسممممتق او االقتصممممايلسممممهل تحقـممم  ح

علمى حفم    سماع  الترسم  النقم لاألعضما ، فقم   ع  المم ول بلمم  بالنسممبل  كمم  املرحمم   مشممياسمم  النق يالسالتماثممل سممرد یجعممل ممم  

 . يعق  األوضا  ف  ال ول الت  تعان  م  ظ ود تضخملماش بینما سرد كاالن االقتصمايات التم  تعمان  مم  حماالت

ى سياسمممات نق يممم  : أو بممماألح  تحقييييق درعييية  اليييية مييين التيسييييق ايييملن السياةيييات املاليييية والنقديييية ليييدول امل ونييية للمنطقييية .0

ومالي  مشت ك  م  خسل  كل م  أ كال التعاو  الرطن  بي  املصاود امل ك ي  ل ول وتحرلها إيى منظرم  مصاود م ك ي  أو مدسس  

                                       
، ، مممممذك   ماجسممممتي   بيمممم  منشممممرو  ، جامعمممم  محممممم  خيضمممم أ يييير أزميييية الييييديون السيييييادية  لييييى وا ييييع ومسييييتقبل الوحييييدة النقدييييية األوروبيييييةووا  خالمممم ،  - 1

 .7، ص0202/ 0200بسك  ،ال  ام ، 
 .014ص ،0222مواوو   لب  و اآلثاو املترقع  على اقتصاي البل ا  الع بي  و العال و مكتب  ال ه ا  الش  والقاه   و مص ،  2
 .07سعي  بر لرل، م ج  ساب ، ص- 3
 .07امل ج  الساب ، ص -4
 .29-24 ب  عب  الفتاح يحما  وم يان  محم ، م ج  ساب  ، ص ص- 5
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  1مصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم د م كممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم   اقلي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  أو اتحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماي .-نق يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  م ك يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  علمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى مسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممترى املنطقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  

 ضمممم وو مممم  فممممميتعممممم  امل ونمممم  الكاف:مرونيية تحد ييد األعيييور واألةييعار . 2
ا
ملمم  املثلممى، حـمممث إ  الع ملنطقممممم  يا  تح یمممم  األجممممرو واألسمممممعاو  مممم طا

سمممماع  علممممى امتصمممماص أثمممم  الصمممم مات لممممما كفممم  حممماالت الكسممماي أو الممم واج،    المممم ول األعضمممما  ممممم  تعمممم یل األسممممعاو واألجممممرو امل ونمممم  تمكممم

 علمممى يمماالنخفممان سممرد تسمماع  ج م  ، فممممإ  م ونمممم  تح یمممم  األجممممرو نحممممريما ممممكان طففمممم  حالمممم  تعمممم ن يولمممم  ممممما لضممممور   ،ياالقتصممماي
ا
ما

 مما أ  م ونم  تح یم  األسمعاو سمرد تم ف  ااما نحمر االنخفممان مممما ی فمم  ممم  القمم و كطالم ،بل  الكات ال شموـل ومعال م  مشميوفم  مسمتر 

ولقمم  أثب مم  أزممم  اليرنمما  أ  جمممري عمليمم  تح يمم  األجممرو أسممه  فمم  إضممعاد قمم و   لكلمم .وي يمم  ممم  مسممتريات الطلمم  االتنافسممي  لل ولمم  

 اليرنا  على مراجه  ضورط الكساي الذ  تراجه .

تعم  ح يم  انتقمال عناصم  اإلنتماج، بصمف  خاصم  وأ  املمال والعممل مم  املتطلبمات األساسمي  :ةهولة انتقال  ناصر االنتاج .3

م  التم  ي  الكليم  التعم یل والتكـم  مم  الصم مات االقتصماييعمل   نماجق، حـمث تسماع  ح يم  االنتقمال فم  تسمهـل لقيمام اتحماي نقم

 قم  تسماع  ح   تراجههما يول االتحماي،
ا
طالمم ، فانتقممال العمالمم  بال اتيل  اوتفما  مسمتر كم  انتقمال عنصم  العممل علمى معال م  مشميفممثس

طالم ، وفم  حالم  بل  الكإلمى التخفـم  مم  حم   مشم  األخ  التم  تقمل فياما تمدي طالمم  إلممى المم ول لبات ايل ولمم  التمم  ت تفمم  فيامما مسممتر ممم  ا

ممال. بـممم  أ  مممما ست سمممر  وأ  املمكعلمممى مشممم   انتقال وأ  املال سرد تعمل علمى التولم كفام  أو ع   ف  وأ  املال، فإ  ح   وجمري

 مم  جهم  والقابليم  الكبـم   لسنتقمال ياخليم  همر القابليملنطقم  النق ا ممم  عراممممل اإلنتممماج ياخمممل كمـممم  حي
ا
االنتقال  م  ا حم وي  علمىيما

 يا م  جه  أخ ى خاوج

     للم ول األعضما  فم  االتحماي النقم ياياكمل االقتصميعم  تنمر  الهل  :ة للدول األ ضا ياكل اال تصاديتنوع اله .4
ا
   م طا

ا
مهمما

سمماع  لممما باكممل اإلنتمماج يصممف  خاصمم  هب  ياالقتصماي اكلهمايحـمث ال تكمر  الم ول األعضما  م شمااا  فم  هبنماجق،   مام اتحماي نقم يلق

لساع  املتنرع  ال  اكمل اإلنتماج ا حم وي  وبـم يسمهرل . فرجمري هباجههما التكـم  مم  الصم مات التم  تر  علممى  منطقمم  االتحمماي النقمم 

  .االقتصايعلى اتسا  يوج  التكامل 

 فم  أوقمممات يإ  وجممري نظمام ممماي  للتحمر :ة اييملن الييدول األ ضيا ييالت املاليضيرورة وعييود ن يام للتحييو  .5
ا
ست بممي  األعضما  خصرصمما

الممم ول مممم  التكـممم  مممم  األزمممم  ممممم  خممممسل مي  تلمممم    أزممممم  تلحمممم  بالمممم ول األعضمممما  وتمكمممثمممم  أسمممماع  علممممى التخفـمممم  ممممم  ألسممممرد  األزمممممات

   اإلیمم ايات العاممم  بممي  األعضممما  فممم  ممام بإعمماي  ترز يمم  االتحمماي ممم  القكمممت  يمم  ك  م  يمممال م  المممراوي  إلياممما. فرجمممري سممملط يممست املاليالتحمممر 

 تقممممرميكيممممات املتحمممم   األم  يففمممم  الرال  مممم  أو مسمممماع ات،يست ماليصممممرو  تحممممر 
ا
يمممات   الممم ع  للرال يم  بتقممم يمم  كم  امل  يممالسممملطات املال مممم  مممممثس

 لكمممممر  أيا  االحتيممممماط  الفـممممم واي  األم يكممممم  لشممممماب  مممممم  حـمممممث األيا  يوو البنممممم  امل كمم   املرحمم م  حممماي يمممالعنممم  تع ضمممها لضمممورط 
ا
  نظممممم ا

 ملنطق  النق  املتكامل .
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 : ن ريات منطقة العملى املثلىالثاني املطل 

االتحماي النقمم   يمكمم  أ  يكممر  أمثليمما إذا وجمم ت ميكانيزمممات لسسمتق او تعممرن أيا  سممع  الصمم د و السياسمم  النق يمم  فمم  مراجهمم  

وقمم  1961قمم  العملمم  املثلممى فمم  ووقمم  بحثيم  قم مها سمن  لقمم  كممما  ووبمم ت مانمم ل أول ممم  صمماح مصمممطلق منطالصم مات بيم  املتماثلم ، و 

ـمممم   )0292تاب  البحث ف  نف  املرضر  بع  االقتصمايیي  ممم  أمثممال ممماكـنر  ) وقممم  (، 0270( وفليمنغ )0272وهمماوب ت)( 0292(وكـن

   تديم  انضممام ال ولم  إلمى تلمم  املنمماط .وكمم وا علممى اإلطماو النظم   والم واف  االقتصمايي  وبـم  االقتصمايي  التم

 -حرية  ناصر االنتاج  لى التنقل-ن رية ماندل:الفرع األول 

يمم ى منمم ل أ  العامممل األسايممد  لقيممام منطقمم  للعملمم  املثلممى هممر يوجمم  قمم و  عناصمم  االنتمماج علممى التنقممل بممي  اإلقلممي  ياخممل املنطقمم  

ق و  على التنقل محم وي  يكمر  االتحماي النقم   أمم ا بيم  م بمرم فيم ، ويمكم  أ  لعنم  ذلم  الراح   أو بي  يول مختلف ، فإذا كان  ال

فكلما زايت يوج  تنقل عرامل اإلنتاج بما ف  ذل  عنص  العمل اوتف  عامل تكامل األسرا  وهر ما  . أيضا اناياو اتحاي نق   قام  فعس

يممم  أسمممعاو عناصممم  اإلنتممماج الحقيقيممم  وأسمممعاو الصممم د بمممي  الممم ول ويا علمممى يمكممم  مجمرعممم  البلممم ا  الشممم يك  مممم  تقليمممل الحاجممم  إيمممى توي

 1االضط ابات، وبالتاي  يمك  ل ول أ  تتكتل ضم  منطق  للعمل  املثلى.

وعلي  يح ي من ل منطق  العمل  املثلى على أناا إقلي  تظه  في  قابليم  كبيم   لعراممل االنتماج علمى االنتقمال ياخليما وقابليم  محم وي  

االنتقمممال خاوجيممما، و عنممم  ذلممم  تممم ف  العراممممل مممم  املنممماط  ذات الكلفممم  املنخفضممم  أو املت نيممم  إيمممى املنممماط  ذات الكلفممم  امل تفعممم  أو علمممى 

املمممم يوي امل تفمممم ، مممممما يمكمممم  معمممم  منمممم  حمممم وت مشمممماكل ممممم فرعات نا ممممت  عمممم  االختسفممممات الح يمممم  النا ممممت  عمممم  ال يممممايات فمممم  التكممممالي  

لعمل ، ويمك  بذل  اعتباو منطق  العمل  هذه منطقم  مثلمى. فتم ف  العراممل هنما لعتبم  بم يس مم  تعم يل واألسعاو بي  أعضا  منطق  ا

 2سع  الص د، وهر الب يل الذ  لعتب  ذات  ب يس م  توي  مستريات األج  الحقيق  ن يج  توي  ظ ود الع ن والطل .

وفممم  ظمممل تعممم ن همممذه الممم ول لصممممم مات م  تاممممم  لعسممممعاو واألجمممممرو، ويامممت  تحلـمممل مانممم ل بمنطقتمممي  اقتصممممايیتي  تتمـمممم ا  بم ونمممم  بـممم

  تصممحيط هممذا االخممتسل ب قممل إهيكمممل الطلممم  علمممى منتجممات ال ولمم   وهمذا بسم   تويم ، -اخممتسل التممراز  الخمماوي   -اقتصممايي  خاوجيم  

 3، يو  توــم  فم  أسمعاو الصم د.يول منطقم  العملم  املرحم   اج بمي م  انتقمال عناصم  اإلنتميتكلفم  يمكم  أ  یمت  مم  خمسل تمرف  ح  

و  يمك  ترضيط ذل  مم  خمسل مثمال: نفتم ن حم وت تحمرل فم  الطلم  فم  إحم ى الم ول الكبيم   بعيم ا عم  السمل  املنتجم  فم  املنطقم  

A  إيممى السممل  املنتجمم  فمم  املنطقممB  وبالتمماي  تظهمم  زيمماي  عمم ن فمم  املنطقممAلمم  فمم  املنطقمم  وزيمماي  ط.B  فممإذا كمما  عنصمم  العمممل علممى يوجمم

فالبطالم  ليسم  مشمكل  ولكم  إذا كانم  عناصم  اإلنتماج  Bإيمى املنطقم  Aم تفع  م  الق و  على التنقل، فإنم  يقمرم بمالة    مم  املنطقم  

 4بي  قايو  على التنقل جو افيا، فإ  األم  يحتاج إيى ح وت تويي  ف  سع  الص د الحقيق .

                                       
 .8ووا  خال ، م ج  ساب ، ص- 1
 .8صساب  ، ال ج  امل - 2
 .20ب  عب  الفتاح يحما  وم يان  محم ،م ج  ساب ، ص - 3
 .2ووا  خال ، م ج  ساب ، ص- 4
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تنشمم   م  واألزممم  التمم يم  سممرد تكممر  بـمم  مثالي  عراممل اإلنتماج فممإ  املنطقمم  االقتصممايكيمح   ماميممانم ل إلمى أنم  فمم  حالمم  بوخلمص 

ما  معممم الت   اوتفممفياما سمرد تكمر  بـم  متنماظ  ، وبالتماي  تحتماج إلمى تعم یل نقم   إذ بم و  همذا التعمم یل سممرد تتجمم  املنطقمم  إلممى حالممم

 .1البطالمم  والترسمم  فمم  ع مم  ميزا  امل فرعات

وفقمما لتحليممل مانمم ل  ال يجمم  علممى  منطقتممي  أ  تث تمما أسممعاو الصمم د املتعلقمم  اامما إال فمم  حالمم  وجممري ح يمم  تاممم  وخسصمم  القممرل ألنمم  

  لهمما اخممتسل فمم    ولمم  والممذ  سيسممللممى منتممرج ممما لالنتقممال عرامممل االنتمماج  بممي  املنطقتممي  ، ففمم  ظممل التويمم  فمم  هيكممل الطلمم  الخمماوي  ع

 سمعاو يو  املسما  بالخاوي  سيت   تصحيح  م  خسل تح ي  ح كات عناص  اإلنتاج )العمل و وأ  املال( بمي  الم ول األعضما   ترازناا

 .وهنا نكر  بص ي منطق  عمل  مثلى  الص د

انسمميام هممذه العرامممل ممم    كمم  عناصم  االنتمماج العمممل ووأ  األمممرال علمىوبالتماي  وفمم  حالمم  اخممتسل التمراز  الخمماوي  لعمممل تح يمم  ح

ف  مناط  امل يوي املنخف  إيى مناط  ذات امل يوي امل تف  مثل إنتقال العمال  م  منطق  البطال  العالي  إيى املنطق  الت  تراج  ترسعا 

، فح كممم  عراممممل اإلنتممماج مممم  بلممم  إيمممى  خممم  تضمممم  اسمممتعاي  العمالممم  واإلنتممماج، وتممم ف  وأ  املمممال مممم  منطقممم  الفمممام  إيمممى منطقممم  ال  ممم 

التمراز  فم  اإلنتاجيم  والعراممم  علمى مسمترى اإلقلمي ، ممما لونم  عم  الحاجم  إيممى توييم  أسمعاو الصم د للتعامممل مم  الصم مات بيم  املتماثلمم  

 فممم  حمممال عممم م اتصممماد ح كممم  عر 
ا
اممممل اإلنتممماج بامل ونممم  الكاملممم  علمممى التممم  تتعممم ن لهممما الممم ول األعضممما  فممم  اإلتحممماي، المممذ  سممميكر  ضممم وويا

 همذه مثمل وفم  تلم  األزمم ، مم  للتعاممل كم يا  الصم د أسمعاو سياسم  اسمتخ ام ال اجق بي  م   نأوعلي  يمك  القرل  .مسترى اإلقلي 

 فمإ  لمذا رماإلقتصماي  املطلم التصحيط إح ات ف  النق ي  السياس  أو الص د أسعاو يوو  اإلنتاج عرامل انتقال ح ي  تدي  الحاالت

 . أفضل لإلتحاي إنضمامها ف ص تكر   بيناا فيما اإلنتاج عرامل إنتقال بح ي  تتمت  الت  ال ول 

  :يار التبادل التجارع أو معيار درعة االنفتاح  لى العالم الوارجيمع :Robert Mckinon (1963) ن رية ماكينون :الفرع الثاني

ملثلى على أسا   م ط يوجم  انفتماح االقتصماي القمرم  والمذ  يمت  قياسم  مم  خمسل حس  نظ ي  ماكينر ، تقرم املنطق  النق ي  ا

قيا  العسق  النس ي  بي  السل  التجاوي  والسل  بي  التجاوي ، حيث إذا فاق  األويى عم  الثانيم  يم ل علمى أ  االقتصماي أكفم  انفتاحما 

عممم د معممم الت م تفعممم  مممم  التبمممايل التجممماو  فيمممما بيناممما يمكممم  أ  ويممم ى همممذا املعيممماو أ  االقتصممماييات املفترحممم  التممم  ت.2والعكممم  حمممحيط

تشكل معا منطق  نق ي  مثلى، حيث ل  تستفي  م  م ون  أسعاو الص د، هذه األخي   س نعك  بشكل تلقا   على أسعاو السل  الت  

تنافسمي ، كمما يحم  مم  جم وى إتبما  سياسم  م ونساما كرسميل  يمكم  الل مر  إلياما لتع يم  القم و  اليت  تبايلها تجاويا، ما يح  م  ج وى  

 3.نق ي  مستقل  باعتباو أ  يول اإلقلي  تراج  ص مات ويووات اقتصايي  متماثل 

  ضمعيف  وأيا  فعالم  بيم  سياسم  الص د سع  تع يل سياس  تصبط أ  ذل  على ويت ت 
ا
  كما  إذا مما حالم  فم  خصرصما

ا
  جم ا ا

ا
 كبيم ا

  املسمسالك  السمل  مم 
ا
، ومم  ثم  فمإ  الم ول التم  تمتماز باوتفما  السمل  لتلم  محليم  بم امل تمراف  بيمام فم  الخماوج مم  تي ايهااسم يمت  محليما

                                       
مجلمم  الباحممث ، العمم ي  التاسمم    ملر التقييارا اال تصييادع  مشييروع العمليية املوحييدة لييدول مجلييع التعيياون الولياييي   دراةيية مقارنيية ملعييايصمم يق  أحممم - 1

 .042، ص0200،جامع  قاص   م باح ، ووقل  ، ال  ام ،  
،  جامعم  ال  ام ،ال  امم ، -بيم  منشمرو -، أط وحم  يكتمرو  -االشكاليات واال يار  ليى املديونيية ليدول الينوبيية-الوحدة النقدية األوربية قحاي ي   مال،  - 2

 .000ص . ،0229/0222
امللتقمممى الممم وي  الثمممام  حمممرل إياو  اإلتحمممايات النق يممم  فممم  ظمممل األزممممات املاليممم ، جامعممم     أع أييييق للعملييية الوليجيييية املوحيييدة  سرسممم  زيممم  ، ملمممي  توليسمممي  - 3

 2،ص0202ما  ،7-8،سكيك   ،ال  ام  ،يرم  0222أوت 02
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مع الت التبايل التجاو  فيما بيناا تفق  أ  فام   كا  يمك  أ  تجنياا م  م ون  أسعاو الص د، وبالتاي  فه  تمثل منطق  عمل  مثلى 

 1 .اتحاي نق  إيى اإلنضمام واألسهل األفضل وم 

وبالتاي  فكلما كا  االقتصاي أكف  انفتاحما كما  مسمتع ا أكفم  إيمى اسمتخ ام أسمعاو صم د الثابتم ، وهكمذا سمتزي  املنماف  الناجمم  عم  

إقامم  منطقمم  العملم  املثلممى، وتقمل يوجمم  الحاجم  إيممى اسمتخ ام السياسممات املاليم  والنق يمم  فم  الحفممان علمى التممراز  الخماوي  بمعنمم  أ  

  .2بالنسب  لسقتصايات املنولق  إيى ح  ما امل ن  ه  أكف  فام  أسعاو الص د 

 -  معيار تنوع اإلنتاج- ( Kenen)ن رية كينن :الفرع الثالث

ب همي  عرامل اإلنتاج ويوج  انفتاح اقتصماي مما فم  تفسمي  وتح يم  منطقم  العملم  املثلمى، إال أنم   ( Kenen)كين  بال ب  م  اعت اد 

  أكفم  اإلقتصماي كما  كلمما ب نم  اإلقتصمايي  الكتابمات تفيم ج همر األنسم  فم  تح يم ها. و يم ى أ  تنمر  اإلنتما
ا
  أقمل كما  تنرعما

ا
 باألزممات تم ث ا

التصمحيط  إلحم ات كم يا  الصم د أسمع  السمتخ ام ع ضم  أقمل ثم  ومم  ال وليم ، التجماو   م وط فم  تويم ات أو الخاوجيم  اإلقتصمايي 

  أفضمل هم  املتنرعم  اإلقتصماييات ذات الم ول  أ  لعنم  وهمذا ا ختلفم ، اإلقتصايي  تلعزما الضاو  اآلثاو لتفاي  املطلرم
ا
إلنجماح  حظما

 3كي  فك ت  ق م كين  ثست حجج ه :املرح  . ولت  العمل  منطق 

  اإلقتصاي املتنر  ل  يتع ن لتوي ات ف    وط ومع الت تبايل  مقاون  باإلقتصماي أحماي  اإلنتماج، فتنمر  اإلقتصماي سيسممط

 بامتصاص الص مات بي  املتماثل  على عك  اإلقتصاي امل ك ؛

  فمم  اقتصمماي متنممر ، وهممذا أل  اإلسمم ثماو 
ا
إ  العسقم  بممي  الطلمم  المم اخل  والخمماوي ، أو بممي  الصممايوات واإلسم ثماو ضممعيف  جمم ا

 على الطل  ا حل ؛
ا
 ا حل  ف  اإلقتصاي املتنر  لعتم  أساسا

 نممر  لإلنخفممان فمم  الطلمم  علممى صممايوات  األساسممي  لمم  يممدي  إيممى حمم وت بطالمم  حمماي  كممما فمم  إ  تعمم ن البلمم  ذو اإلقتصمماي املت

 حال  البل  ذو اإلقتصاي أحاي  اإلنتاج.

)وبالتاي  فق  وك   السابقي  Kenenكين   املعياوي   ى  ي إ باإلضاف   اإلنتاي و على (  الهيكل  تنر   معياو يوج  

انخ كلما  اإلقتصاي   التنر   زايت يوج   يقل فكلما  ي   التا وب املتماثل و  الص مات بي   احتماالت ح وت  فض  

السلب و وعلي  فإ  ف   أث ها  املتنر و  اإلنتاي   الهيكل  اإلقتصاييات ذات  تناس   ابت   الث الص د  نظ  أسعاو 

امل ن .  تاجي  بي   اإلن الهياكل  اإلقتصاييات ذات  ف   امل  (  الص د  الص د )سع   أيا  سع   أهمي    4حي  ت ياي 

 

 

                                       
أوت 02امللتقمى الم وي  الثمام  حمرل إياو  اإلتحمايات النق يم  فم  ظمل األزممات املاليم ، جامعم      يرا ة ن ريية فيي اإلتحيادات النقدييةلراج مني ، جبل  حسميب ،  1

 .00، ص0202ما  ،7-8،سكيك   ،ال  ام  ،يرم  0222
معم  ف حمات ، جا02، مجلم  العلمرم االقتصمايي  وعلمرم ال سمي ،الع ي هل يشكل مجلع التعاون لدول الوليج العربي منطقية  لمية مثليىعبا  بلفاط  ، - 2

 .48-47ص ص  0200عبا ،سطب  ال  ام ،
 .00م ج  ساب ، ص  لراج مني ، جبل  حسيب ، - 3
امللتقممى المم وي  الثممام  حممرل إياو  اإلتحممايات النق يمم  فمم  ظممل األزمممات دور االتحيياد النقييدع فييي تفعيييل التكامييل اال تصييادع   علممرا  ضمماو ، مسمميع  ممم ي ، - 4

 09ص ، 0202ما  ،7-8يك   ،ال  ام  ،يرم  ،سك0222أوت 02املالي ، جامع   
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 :-تقارا نس  التضوم- Haberler& Fleminن رية :فرع الرابعال

يمكمم  لسخممتسالت الخاوجيمم  أ  تنشمم  عمم  االختسفممات املسممتم   فمم  معمم الت التضممخ  الرطنيمم  الناتجمم  عمم  االختسفممات فمم  التطممروات 

الت التضمخ  املنخفضم  واملماثلم  الهيكلي  وسر  العمل، والسياسات االقتصايي ، والتفضيست االجتماعي ، كما يسحم  أنم  عنم  معم 

بي  البل ا  بم وو الرق  سرد تكر  مع الت التبايل التجاو  أيضا مستق   إيى ح  ما. وهذا لع ز أكف  معاي تنا املعامست ف  الحسام 

 1ال او  والتجاو ، وتقليل الحاج  إيى تع يست سع  الص د االس  .

هممممر وجممممري تقمممماوم بممممي   Haberler& Fleming مثلممممى بممممي  مجمرعمممم  ممممم  المممم ول حسمممم ومنممم  فاملعيمممماو األسايمممد  لقيمممام منطقممم  عملمممم  

 معم الت التضمخ  بمي  همذه الم ول وأ  عم م وجمري همذا التقماوم سمرد يمدي  إيمى زيماي  االخمتسل فم  ميمزا  املم فرعات و وأ  سياسم  سمع 

أنمم  فمم  حالممم   Fleming   وفمم  نفمم  السممميا  يمم ى  . فيامما معم الت التضمخ  الصم د املمم   تكممر  أكثمم  مسمممم  لظم ود الم ول التم  تتقماوم

إذ أنممممم  عنممممم ما تسممممجيل معمممم الت تضممممخ  متباعمممم   فيممممما بممممي  يول معينممممم  فممممما  القممممم و  الشممممم امي  للفممممم اي تكمممممر  متفاوتممممم  بمممممي  همممممذه الممممم ول 

والممممذ  ينجمممم  عنمممم  تضممممخ  واوتفمممما  فمممم  األسممممعاو فمممما  القمممم و  الشمم امي  تكممر  ضممعيف  فمم  هممممذه لسممممجل انخفممممان فمممم  عملمممم  يولمممم  معينمممم  

لعتبممممممم  أ  األسممممممملرم األمثمممممممل Flemingالحالمممم  وعلممممى عكمممم  المممم ول تكممممر  عملسامممما ا حليمممم  تعمممم د وواجمممما، وبالتممماي  نسمممممممتخلص مممممممم  همممممممذا أ  

 2ممم مات و االختسالت بي  املتماثل  هر إعاي  النظ  ف  سع  الص د.ملعال مممم  الصم

 ون رية األهداف ن رية التكاليف واملنايع: الفرع الوامع      

 ن رية التكاليف واملنايع أوال:

 لهذا  ي  منطق  العمل  املثلى. ي خذ ف  اعتباوه جمي  العرامل ا ح ي  لها، وتبعاحت  تطري  أسلرم ج ي  يض  إطاو عام لت       

وهذا ما فعل   لعمل  املثلى باملرازات بي  التكالي  واملناف  ا ختلف  للمساهم  ف  منطق  العمل ،األسلرم يج   تع ي  منطق  ا

التكالي  واملناف ، فيج  تبن   اإلقتصاي  اإلنجليز  ووي الذ  تعامل م  منطق  العمل ، ال على أسا  األمثلي  وإنما على تحليل

 3.فقط عن ما تفر  منافعها تكاليفها منطق  العمل 

 ن رية األهداف: انيا

إقتصايي  متماثل    ي  تذه  إيى أ  ال ول الت  ت ب  ف  تكري  منطق  للعمل  فيما بيناا يج  أ  يكر  ل ياا أه ادنظهذه ال       

سرد يدي  إيى االختسد ف  األه اد  وخاص  فيما يتعل  ب ه اد التراز  واإلستق او ال اخل  ف  مجال ال سعي  والترظي ، وذل  أل 

 4 يام منطق  عمل  بي  ال ول األعضا .م ي  م  الخلل ف  حال  ق

 

 

 

                                       
 .00ووا  خال ، م ج  ساب ، ص - 1
، جامعم  أبمر بكم  -بيم  منشمرو -أط وحم  يكتمرواه   الوحدة النقدية ورشكالية تكامل أةواق رأس املال ادول مجليع التعياون الولياييسع ون  محم  ،  - 2

 .22، ص0204/0202الص ي ، تلمسا ، ال  ام ، 
 .00-00 ، م ج  ساب ، ص ص ووا  خال- 3
 .00امل ج  الساب ، ص  - 4
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 -مناطق العملى املثلى -:مراحل رنشا  اإلتحادات النقدية  الكاملةثالثال املطل 

 العممست حيم بتر  األعضما  الم ول  تقمرم عنم ما يتحق  والذ  اإلقتصاي ، التكامل م احل م  األخي   امل حل  النق   اإلتحاي لعتب 

 هم  التم  واحم   نق يم  سملط  هنمان تكمر   وأ  املنطقم ، لكمل مرحم  م كم    بنم  هنمان يكمر   أ  تتطلم  ال وجم  وهمذه فياما، املسمتخ م 

  1الخطرات التالي : حس  ط حها يمك  م احل بع   يم  النق   التكامل أ  كما النق ي ، السياس  تح ي

 النقدية امالتاملع  لى القيود رزالة األولى: املرحلة

 بجميم  النق يم  املعمامست علمى القيمري إزال  على األعضا  ال ول  بي  تتمثل الخطر  األويى ف  س يل إقام  اإلتحاي النق   ف  التعاو  

  جي  مشت ك  سر   وجري أ  إيى النق   األوووب  اإلتحاي خب   وتشي  .األعضا  ال ول  بي  األمرال وؤو  ح ك  ح ي  وتحقي  أنراعها،

  لعم  ال شمويل
ا
 وميسميا

ا
 مشم و  فمإ  األممرال، ووؤو  والعمالم  السمل  ح يم  انتقمال بم و   أنم  نقم  . والراقم  إتحماي أ  لنجماح عنصم ا

  سيكر   النق   اإلتحاي
ا
  خياوا

ا
 الكثيم  سيتضماع  بينمما املنمال، صمعب  سمتظل النقم   اإلتحماي منماف  معظم  أل  الكثيم ي ، وأ  فم  سيتا

 ط.والضور  النفقات م 

 اإل تصادع التقارا الثانية: تحقيق املرحلة

 التقماوم مم  عاليم  يوجم  تحقيم  أجمل مم  األعضما ، الم ول  بمي  واملاليم  النق ي  السياسات بتنسي  تتمثل الخطر  الثاني  ف  القيام

 كاممل اإلقتصماي  النقم   هملالت تحقيم  كيفيم  إيمى ال م ل الكبيم  المذ  أثيم ا حمرل  األوووبم  اإلتحماي النقم   تج بم  وتشمي  .اإلقتصماي 

 الرحم   تحقي  أ  أو التكامل اإلقتصاي  والنق  ، لتحقي  أسايد  كش ط األعضا  ال ول  بي  اإلقتصاي  التقاوم يتحق  أ  يج 

 األعضا .  ال ول  ف  اإلقتصاي  األيا  مستريات تقاوم إيى تدي  الت  ه  اإلقتصايي 

 مركزع  انك الثالثة: رنشا  املرحلة

 إلصم او الرطنيم  النق يم  السملط  فمر   نق يم  كسملط  م كم    إنشما  بنم  لخطر  الثالث  ف  س يل إقام  اإلتحاي النق   فم تتمثل ا

 أ  أن  .املشت ك  العمل  واستق او قر  على يحاف  بما املرح  ، النق ي  السياس  وتنسي  ،ااا التعامل على واإل  اد املرح  ، العمل 

( واالحتياطيمات امل ك يم  البنمرن تمريمل إعماي  وطم    معم الت )األيوات اختيماو :علمى فعليم  قم وات الرطنيم  امل ك يم  للبنمرن تعم  لم 

 .النق   اإلص او احتكاوو 

 منطقة العملى املثلى: -تكاليف اإلنضمام رلى اإلتحادات النقدية: رابعملطل  الا

 2 :رح   فيمايل يمك  إب از التكالي  امل تبط  بعضري  إتحاي نق   قام  على عمل  م

مم  الصم مات مم  خمسل  تح  الرحم   النق يم  مم  قم و  يول اإلتحماي علمى تحقيم  اإلسمتق او اإلقتصماي  ومم  قم وهاا علمى التكيم  -

ولم  تكم  هنمان  ليمات  تع يل أسعاو الص د، وهذه التكلف  تصبط أكب  كلما كان  الص مات الت  تتعم ن لهما يول اإلتحماي بيم  متماثلم 

للتكي  تون  ع  م ون  أسعاو الص د، ك   تكر  هنان م ون  عالي  ف  األسعاو واألجرو وانتقال عرامل اإلنتماج بمي  يول  أخ ى متاح 

اإلتحاي، فب وناا ستزياي الحاج  إيى م ون  أسعاو الص د ك يا  للتكي  م  الصم مات ممما ي يم  مم  تكلفم  اإلتحماي النقم   علمى الم ول 

األمم  المذ  يام ي اسمتق او  تماثلم  أو يكمر  ت ث هما مم  صم مات متماثلم  أكفم  مم  بي هما مم  يول اإلتحماي،الت  ق  تتع ن لص مات بي  م

                                       
 .2-8م ج  ساب ، ص ص  لراج مني ، جبل  حسيب ، - 1
 04-02ساب ، ص ص ال ج  امل - 2
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العمل  املرح   ويضع  الثق  ااا، كر  بع  ال ول األعضا  ت ى م  مصلحساا تبن  سياسات اقتصايي  مختلف  ع  تل  الت  تف ضها 

لمم  سممع  صمم د اليممروو أمممام المم والو والتفمماوت فمم  معمم الت الفاممم   علممى السممن ات عليامما عضممري  اإلتحمماي النقمم  ، والت اجمم  الممذ  تعمم ن 

الحكرميمم  فمم  يول منطقمم  اليممروو بعمم  تفمماق  أزممم  املممال العامليمم  يدكمم  أ  العمممست املرحمم   يمكمم  أ  تتعمم ن لضممورط هاملمم  فمم  أوقممات 

 .الت اج  اإلقتصاي  الحاي

 تتعل  ب    امليزاني  والم ي  العمام الت  يل م  تف ن معايي  التقاوم اإلقتصاي   -
ا
اس يفاؤها للت هل لعضري  اإلتحاي النق   قيريا

وأسممعاو الفاممم   ومعمم الت التضممخ ، هممذا إضمماف  إيممى املعممايي  التمم  يجمم  علممى المم ول األعضمما  اإلسممتم او فمم  اإللتممزام اامما بعمم  انضمممامها إيممى 

 الس
ا
 تق او العمل  املرح  .اإلتحاي النق   ضمانا

 علمى قم و  الم ول األعضما  علمى هذه ا
ا
ملعايي  تح  م  ق و  ال ول األعضا  على التكي  م  خسل السياسات املالي ، كما تض  قيريا

اسممتخ ام أيوات تقلي يمم  مهممم  لتمريممل اإلنفمما  الحكممرم  كطباعمم  النقمم  وتمريممل اإلنفمما  ممم  خممسل اإلقتمم ان، فمم  الرقمم  نفسمم  الممذ  

 .ال ول األعضا  سياس  نق ي  مشت ك  ال ت يط أ  مجال لتنفيذ سياس  نق ي  مستقل تف ن في  الرح   النق ي  على 

وب  أ  يوج  اإلنفتاح اإلقتصاي  واوتفا  مع الت التبايل التجاو  بي  يول اإلتحاي تح  م  ج وى توي ات أسعاو الص د ك يا   -

 ت يممم  مممم  إنكشممماد اقتصممماييات يول اإلتحممماي علمممى
ا
الصممم مات الخاوجيممم  ممممما ي يممم  مممم  حاجساممما إيمممى اممممتسن أيوات  للتكيممم ، إال أناممما أيضممما

 م  أ  تقل كما يملياا معياو ميكنر  
ا
 .(McKinnon) للتكي ، وهذا يجعل تكلف  اإلتحاي النق   ت ي  م  انفتاح اإلقتصاي ب ال

 ف  بلم   خم ، بسم   اخم -
ا
 ف  بل  ما ق  ال يكر  مناسبا

ا
 Phillips) تسد هيكليم  منحنم  فيلبمزإ  مع ل التضخ  الذ  ق  يكر  مناسبا

Curve)   أو بعبمماو  أخمم ى اخممتسد معمم ل العسقمم  العكسممي  بممي  التضممخ  والبطالمم  ممم  بلمم  آلخمم ، أو بسمم   التفمماوت فمم  أهميمم  التضممخ

قتصماي ، ك يا  ض ي ي  ن يج  تفاوت نسب  مساهم  األنشط  الخفي  أو الت  م  بي  املمك  فم ن ضم يب  علياما فم  مجممل النشماط اإل

 فمم  إحمم ى يول اإلتحمماي النقمم   فممإ  معمم ل التضممخ  املناسمم  لهمما سمميكر  أعلممى، باعتبمماو أ  
ا
فعنمم ما يكممر  نصممي  هممذه األنشممط  م تفعمما

التضممخ  هممر األيا  األكفمم  كفمما   للتحصمميل الضمم يب  ممم  مثممل هممذه األنشممط ، مممما لعنمم  أ  قيممري معمم الت التضممخ  قمم  ت سمم   فمم  زيمماي  

 .ق   بالنسب  لبع  ال ول األعضا تكلف  اإلتحاي الن

إ  حمم وت صمم مات بيمم  متزامنمم  فمم  ظممل بيممام القمم و  علممى توييمم  أسممعاو الصمم د فمم  البلمم ا  املتضمم و  يجعممل ممم  الضمم وو  وجممري  -

 عمم  القيممام بممذ نظمام لتحريممل المم خل
ا
، وفمم  حممال إح ممام المم ول األقممل تضمم وا

ا
 إيممى المم ول األ مم  تضمم وا

ا
ل ، ممم  يول اإلتحمماي األقممل تضمم وا

 فم  ي
ا
 متمماثس

ا
ول ستزي  تكلف  اإلتحاي النق   على ال ول املتض و  ن يج  تقيي  ق وهاا على التكي  م  الصم مات التم  ال يكمر  لهما تم ثي ا

  اإلتحاي النق  .

لتمماي  علممى تحقيمم  يول اإلتحمماي معمم الت نمممر اقتصمماي  متفاوتمم  يت تمم  عليمم  بالضمم وو  تبمماي  فمم  معمم الت نمممر تبايلهمما التجمماو ، وبا -

ممرازي  مم فرعاهاا، األممم  المذ  سمميزي  مم  حاجساما إيممى أيوات للتكيم ، والتمم  لم  يكمر  ممم  بيناما تعمم يل سمع  الصم د بسمم   عضمريساا فمم  

 اإلتحاي النق  ، األم  الذ  ي ي  م  تكلف  اإلتحاي علياا م  م وو الرق .

اج ف  يول اإلتحاي وف  ما تمتلك  كل يول  م  ميز  نس ي ، وبالتاي  تدي  اإلتحايات النق ي  م  م وو الرق  إيى التخصص ف  اإلنت -

 فم  حم وت صم مات بيم  
ا
ق  تفق  خاصي  التنر  ف  اإلنتاج والصايوات، مما لعن  أ  اإلتحايات النق ي  ق  تصبط م  م وو الم م  سم با

 ف  الح  مناا كما يفت ن مع
ا
 م  أ  تكر  س با

ا
 .( Kenen)ياو كين  متماثل  ف  ال ول األعضا  ب ال
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 نشأة وتطور االتحاد االوروبيالثاني:املبحث 

 مممممم  نمممممماذج التكاممممممل 
ا
 ناجحممممما

ا
 صمممممرو  متق مممممم  مممممم  نظمممممام تكمممممامل  متعممممم ي القطاعمممممات ونمرذجممممما

ا
لعممممم  اإلتحممممماي النقممممم   األوووبممممم  حاليممممما

  إتحاي اقتصاي  ونق   كامل وإص او اإلقتصاي  والنق  ، فبع  إقام  إتحاي جم ك ، وك ت يول اإلتحاي األوووب  جهريها على إقام

 مم  العناصم  األساسمي  للسمياي  الرطنيم . كمما أ  وسم  
ا
 إيمى صم  العملم  أو إصم اوها علمى أنم  عنصم ا

ا
عمل  مرح  . وق  كا  ينظ  يامما

ألساسمي . لمذل  وتنفيذ السياس  النق ي  م  خسل تع يل ح   ع ن النقمري فم  األسمرا  وفم  النظمام املصم ف  لعتبم  أحم  السياسمات ا

فإ  عملي  إقام  إتحاي اقتصاي  ونق   أوووب  وإص او عمل  مرح   تحل محل العمست الرطني  ه  عملي  طريل  و اق . وم  ذل ، 

 وأب وا إواي  سياسي  واسمخ  لتحقيم  همذا الهم د. ويمكم  ترضميط
ا
 ومهيكس

ا
 منظما

ا
امل احمل الكبم ى ملسماو  فق  بذل أعضا  اإلتحاي جه ا

 :اي اإلقتصاي  والنق   األوووب  فيما يل اإلتح

 االتحاد اال تصادع األوروبياملطل  األول: 

اكتمماال مم  حيمث م احمل التطمرو والنضمج، هما لعتب  االتحاي األوووب  أكب  التكتست االقتصمايي  فم  العمال  فم  الرقم  الحاضمم ، وأكف  

 ، واالتحاي ال م كم  والسمر  املشمت ك ، إيمى أ  وصمل إيمى م حلم  االتحماي فق  تع ى هذا التكتل االقتصاي  م حل  منطق  التجماو  الح  

 .االقتصاي  والنق  

 يالفرع األول : من مة التعاون اال تصادع األوروب

مثلممم  ناايممم  الحممم م العامليممم  الثانيممم ، ومممما ألحقتممم  مممم  خسمممام  خصرصممما علمممى االقتصممماييات األوووبي ،السممم   األسايمممد  لتممميق  همممذه 

التعاو  والتحال  م  اجل إعاي  النارن م  ج ي  وإعاي  مج  أوووبا الت  تع  أق م قاو  )القماو  ال  مرز( فم  السماح  ال ول بض وو  

من مة ال ولي  و إعاي  الرز  السيايد  لل ول األوووبي  خصرصا فيما يتعل  ب ول كف نسا،أملانيا، ايطاليا... كن يج  لذل  ت  ت سي  

وقممم  ضممممم  ، **فممم  إطممماو مشممم وو  ماو ممممال إلعممماي  بنممما  أووبممما *لتتممممريى إياو  اإلعانمممات األم يكيممم  1947فممم    التعييياون اال تصيييادع األوروبيييي

املنظمممممممم  فممممممم  عضمممممممريساا كمممممممل مممممممم  النمسممممممما، بل يكممممممما، ف نسممممممما، الممممممم انماون،اليرنا ، اي لنممممممم ا، السممممممملن ا، ايطاليممممممما، لركسممممممممبروح، النممممممم وي ، 

وقمم  حققمم  هممذه املنظممم  أهمم افها التمم  أنشمم ت ممم  اجلهمما  املتحمم  ، وأملانيمما الو بيمم .هرلنمم ا،الب توال، السممري ، سر سمم ا، ت كيمما، اململكمم  

بيمممم  بم حلمممم  انتعمممماش وكانمممم  مسممممتريات النممممات  ا حلمممم  فمممم  ازييمممماي عمممم  مسممممتراها املممممنخف  بعمممم  الحمممم م ووو ،حيممممث ممممم ت االقتصمممماييات األ 

إال أ  املنظم  األوووبيم  للتعماو  االقتصماي  لم  تكم  مدهلم  1مبا   ، وكذل  كا  ح   التجاو  بي  ال ول األوووبي  ف  ت اي  مستم ، .

                                       
يمم  ألووبمما منسممع  الراليممات املتحمم   إيممى تقمم ي  المم ع  والتعمماو  بممي  هممذه المم ول لتمم عي  خطممرط املراجهمم  ممم  االتحمماي السممرفيات  عمم  ط يمم  تقمم ي  املظلمم  األ * 

ليكممر  فمم  مراجهمم  املعسممك   1955وهممر ممما يفمم  املعسممك  الشمم    تشممكيل حلمم  واوسممر عممام  1949الو بيمم  ممم  خممسل تشممكيل حلمم   مممال األطلنطمم  فمم  أف يممل 

 الو ب .

لمرزي  الخاوجيم  األم يكم  ال نم ال  لعتب  مش و  ماو ال األم يك  بمثاب  نقط  إنطس  حقيقيم  ل شمكيل اإلتحماي األوووبم  وتكتلم  مم  خمسل الخطمام الشمهي ** 

وذل  بإستع اي بسيه لتق ي  معرن  ضخم  ملساع   ال ول األوووبي  على التول  على مشمكسهاا االقتصمايي  ولكنم  إ مت ط أ  1948جرا  ، 5ماو ال بتاويخ 

مليمماو 13  قمم م  الراليممات املتحمم   األم يكيمم  ممما قيمتمم  حيممث قمم تترحمم  المم ول األوووبيمم  فمم  إطمماو مدس ممد  مناسمم  لكمم  تممتمك  ممم  اإلسممتفاي  ممم  هممذه املعرنمم 

وكان  الهيت  الت  اقامساا حكرمات ب م أوووبا لس  اد على إنفا   هذه األمرال   منظم  التعاو  االقتصاي  االوووب   وق   ،1953إيى 1948يوالو خسل فت   

 .ووبي ساهم  هذ  األمرال ف  إعاي  اعماو وتشويل االقتصاي واملصان  اال 

،جامعممم  محمممم  -تخصمممص نظممم  الحكممم  واالياو  االقليميممم – ، محاضممم ات مق مممم  لطلبممم  السمممن  الثالثممم   علمممرم سياسمممي  اال ليميييية والعومليييةزنمممري  منممم ،  -1 

 .47، ص 0200/  0200خيص ،بسك  ، ال  ام ،
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وألسممبام كثيمم   أ  تتحممرل إيممى أيا  لتحقيمم  التكامممل واالنمم ماج االقتصمماي  بممي  المم ول األعضمما  فيامما، خاصمم  منامما عمم م تمتعهمما بسمملطات 

ت الو ن األسايد  مم  قيامهما حتم  فقم ت فر  قرمي  أو تنر  الهياكل االقتصايي  السام   ياخل ال ول األعضا ، ولذل  فما اس نفذ

إيممى منطقمم  لتبممايل الخبمم ات واملعلرمممات بممي  المم ول املتق ممم  ذات االقتصمماي الحمم  تحمم   0292سممساا األوووبيمم  وتحرلمم  اعتبمماوا ممم  عممام 

م يكيم ، كنم ا حيمث ووسمع  مم  عضمريساا ل شممل بلم ا  بيم  أوووبيم  : الراليمات املتحم   األ 1اس  منظم  التعماو  االقتصماي  والتنميم .

لعتبمم ا  ممم  األعضمما  املدسسمم  ملنظممم  التعمماو  االقتصمماي  والتنميمم ، باالضمماف  إيممى المم ول ا لتاليمم  التمم  أصممبح  أعضمما  بعمم  يخممرله  

التم  انضمم   أسمت اليا، (1969) لتم  انضمم  سمن  فنلنم ا ا، (1964) التم  انضمم  سمن   اليابما  للمنظم  ف  التمراويخ املبينم  ازا  كمل مناما:

كرويمممممما  ،(1996) برلنمممممم ا، (1996) ا  مممممم ، (1995) ، ال مهرويمممممم  ال شمممممميكي (1994) املكسممممممي  ،(1973) نيرزيلنمممممم ا، 1971سممممممن  

وتضممممممم  حاليممممممما أوبعممممممم  وثسثمممممممر  عضمممممممرا كاممممممممل  )2010( وسممممممملرفينيا تشممممممميل ,  إسممممممم اميل,  إسمممممممترنيا 2، )2000(سممممممملرفاكيا،  )1996(ال نربيممممممم 

 . 3العضري 

 م والصل الفرع الثاني: اليما ة االوروبية للفح

حيمث *حي   كل  كل م  هرلن ا وبل يكا ولكسمبروح اتحايا جم كيا أطلق  علي  اتحاي يول البنيلمرك  1948كان  الب اي  سن  

وفمممممم  .تمممممم  ازالمممممم  الحممممممراج  ال م كيمممممم  بممممممي  المممممم ول األعضمممممما  فيمممممم  فيممممممما بينامممممما و عتبمممممم  ذلمممممم  أول م حلمممممم  ممممممم  م احممممممل التكامممممممل االقتصمممممماي 

 ا، إيطاليممممممممممممممممممممممممممما، بل يكممممممممممممممممممممممممممما، هرلنممممممممممممممممممممممممممم ا، ولركسممممممممممممممممممممممممممممبروج ال ماعممممممممممممممممممممممممممم  األوووبيممممممممممممممممممممممممممم  للفحممممممممممممممممممممممممممم  مممممممممممممممممممممممممممكل  ف نسممممممممممممممممممممممممممما وأملانيممممممممممممممممممممممممممم1951عمممممممممممممممممممممممممممام

و عمممري الفضمممل فممم  تقممم ي  اقتممم اح خلممم  ال ماعممم  األوووبيممم  للفحممم  والصمممل  إيمممى وزيمممم  4والصمممل  ليكمممر  أول مجمممم  أوووبممم  فمممر  قرميممم  ،

تممممم اح بحمممممما  مس شممممماو ال مهرويممممم  الخاوجيممممم  الف نسمممممي  ووبيممممم   مممممرما  المممممذ  كممممما  متحمسممممما كثيممممم ا لسياسممممم  الرحممممم  ، وقبمممممل همممممذا االق

الفي واليمم  األمللنيممم  كممرن اي أينممماوو، وقمم  يعتممما كمممل ممم  ف نسممما وأملانيمما الممم ول األوووبيمم  لإلنظممممام إيمممى هممذه ال ماعممم ، فلقيمم  همممذه الممم عر  

 ماعمم  األوووبيمم  ال بمماو   القاممم  الترقيمم   علممى معاهمم   0220أف يممل  08القبممرل ممم  بل يكمما وايطاليمما ولركسمممبروح وهرلنمم ا، ليممت  فمم  

 0220.5جريلي   02للفح  والصل  م  هذه ال ول الس ، وق  يخل  حيز التنفيذ ف  

وقمم  كمما  الهمم د ممم  هممذه املعاهمم   هممر انشمما  سممر  مشممت ك  ملممايت  الفحمم  والصممل  وذلمم  بإلومما  ال سممرم ال م كيمم  علممى الممراويات 

اهضمم  للمنافسمم  والمم ع  الممذ  تق ممم  بعمم  المم ول ، إضمماف  إيممى تطممري  والصممايوات ، والممتخلص ممم  القيممري التجاويمم  ، واملماوسممات املن

                                       
املن انتشار األزميات والت تيل اال تصيادع دراةية حالية اليونيان ضيمن الت تالت اال تصادية في مملزان األزمة دراةة في العال ات السببية برص ي  وحيم ،  -1

 .22، م ج  ساب ، ص الت تل األوروبي

، مشممممممم و  االزيهممممممماو للطبعممممممم  الع بيمممممممم  مبييييييياد  من ميييييييية التنميييييييية والتعييييييياون اال تصيييييييادع ل ح يييييييم املشييييييييتر منظممممممممم  التنميممممممم  والتعممممممماو  االقتصممممممماي ،  -2 

 .4، ص0224الع اقي ،باو  ،

 . 02:29على الساع   02/02/0209، اطل  علي  يرم  /https://ar.wikipedia.org/wiki،من مة التعاون اال تصادع والتنمية ي يا، مرسرع  ويكي -3 

تشمممي  إيمممى هرلنممم ا  NE، وح فممما BELGIUMتشمممي  إيمممى بل يكممما  BEم كبممم  مممم  الحممم ود االواممممل الثسثممم  ألسمممما  الممم ول المممثست: ح فممما   BENELIXيول البنيلمممرك  * 

NETHERLANDS   والح ود الثسث،LUX لكسمبروحي  إيى  تش   LUXMBURG 
4 - G E J Llewellyn; Peter Westaway, Europe will work But it needs to strengthen its governance, fix its banks, and reform its 

structural policies, Nomura Global Economics, London, March 2011,p10 . 

 .24،  ص0200األكاييمير  للنش  والترز  ،عما ، األوي ، األوروبي ك اهرة ر تصادية متمملزة   االتحادمخل  عبي  املبيضي ، -5 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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باإلضماف  إيمى تح يم  ح كم  وؤو  األممرال والعمالم  التم  تعممل فم  مجمال الفحم  والصمل  1سياسات مشت ك  لصناعات الفح  والصل  ،

  2وتسهيل االس ثماو ف  هذا ا  ال.

لفحمم  والح يم  والصمل  تحمم  سميط   هيتمم  عليما، تشمممل سملطاهاا تح يمم  وقم  كانم  السممم  األساسمي  لهممذه الهيتم  وضمم  صمناعات ا

الحصممص اإلنتاجيممم  فمم  كمممل البلمم ا  األعضممما  ووضمم  بعممم  القراعممم  ملنمم  املنافسممم  بيمم  العايلممم ، و مممل  املعاهممم   أيضمما تكمممري  مجلممم  

ومحكمممم  عممم ل أوووبيمم  لضمممما  االمتثمممال وزوا  يخممرل لممم  سممملط  اتخمماذ بعممم  القممم اوات املهممم  وجمعيممم  ب ملانيممم  تتمتمم  بقممم و مممم  ال قابمم  

   3ألحكام املعاه  .

ولقمممم  اوتمممم ت هممممذه المممم ول أ  التعمممماو  بينامممما فمممم  هممممذا ا  ممممال ممممم   مممم ن  أ  يممممذي  الخسفممممات ويخفمممم  ممممم  حمممم   الصمممم اعات ال اميمممم  إيممممى 

 4السيط   على مناب  وقراع  صناع  الفح  والح ي  ف  هذه ال ول،

  والصممل  نجاحمما واضممحا فمم  أهمم افها االقتصممايي  املبا مم   وأهمم افها السياسممي  بعيمم   املمم ى، قمم  حققمم  ال ماعمم  األوووبيمم  للفحممو 

م  ذل  انتظام السع  امل يوج، حيث أزيل  كل الحمراج  ال م كيم  أممام بيم  الفحم  والصمل  بمي  الم ول السم  املرقعم  علمى املعاهم  ، 

، 0228  والصل  الط ي  لت سي  ال ماع  اإلقتصايي  األوووبيم  عمام أما على املسترى السيايد  فق  مه ت ال ماع  األوووبي  للفح

مما كا  ل  االث  الكبي  ف  املضد  ق ما بخطى س  ع  صرم الرح   األوووبي  ،ألناا استطاع  أ  تنجق ف  ايجاي يوجم  كبيم   مم  الثقم  

ات بمي  الم ول األوووبيم  كخطمر  ذات أثم  بمي  فم  سم   وفتح  الط يم  النشما  الع يم  مم  املنظمم -وبخاص  ف نسا وأملانيا–بي  أعضائاا 

 5هذه ال ول نحر االتحاي.

علي  ف  ط ي  فكان  بمثاب  الب اي  ال 0220ملايت  الفح  والصل   سن  شت ك  املسر  انشا  ال أ  القرل  وكخسص  ملا سب  يمك 

 ف  علياا املنصرص األه اد إيى بالنظ  مح ي نتاي إ قطا  على، فق  اقتص ت السر  املشت ك  حقيق باملعن  ال اتحاي جم وك  

 األسعاو وتح ي  الخ ي ، والح ي  والح ي  الخام والح ي  والفرالذ الفح  مجال ف  التجاو  معرقات كل إزال  وه  املنظم ، االتفاقي 

 العمال ترطي  إلعاي  السزم  املساع ات وتق ي  املعاه  ، قراع  تحت م ال الت  الش كات على ب امات ف ن م  املراي، هذه إيى بالنسب 

 تف ن ض ام  ط ي  ع  الب ام  هذه تمريل م  والفرالذ، الفح  صناع  ف  الفني  التطروات بس   منا  املتض وي  ت وي  وإعاي 

 التكامل ي لعمل الحقيقي  الب اي   كل  الت  والفرالذ للفح  االوووبي  ال ماع  أه اد م  ويتضق .الصناع  هذه منتجات على

 .مش ك  سر   حت  أو جم ك  اتحاي قيام م  أكف  إيى تطمط كان  أناا االوووب 

 

 

 

                                       
 .22، ص، م ج  ساب  مخل  عبي  املبيضي   -1 

 48زنري  من ، م ج  ساب ، ص-2 
 .09ص ساب ، م ج  ووا  خال ،  -3

،أط وحم  دراةية تجيارا ملتلفية -ل الناميييةتفعيل التكاميل اال تصيادع فيي اليدو  الت تالت اال تصادية اال ليمية في  صر العوملة و عب  الرهام ومي  ، -4 

 .40، ص 0229/0227يكترواه  بي  منشرو  ،جامع  ال  ام ، ال  ام ، 
  .29،م ج  ساب ، ص مخل  عبي  املبيضي  -5
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 الفرع الثالث:اليما ة اال تصادية األوروبية واليما ة األوروبية للطا ة الذرية

ألويممى تتمثممل فمم  إنشمما  ،ا 1957ممماو    02لقمم  ان ثمم  علممى إنشمما  ال ماعمم  األوووبيمم  للفحمم  والصممل ، معاهمم تي  ج يمم تي  فمم  ووممما فمم  

 20/20/0228.1ال ماع  األوووبي  للطاق  الذوي ، والثاني  تتمثل ف  إنشا  ال ماع  االقتصايي  األوووبي ، وق  يخلتا حيز التنفيذ ف  

 أوال: اليما ة األوروبية للطا ة الذرية

مممبروح منظممم  يوليمم  همم  نفمم  أعضمما  ال ماعمم  األوووبيمم  -تتمم ل  ممم  ف نسمما، وإيطاليمما، وبل يكمما، وهرلنمم ا، وأملانيمما الو بيمم ، ولركس 

مملمي . -للفحمم  والصممل    قممرم ، ال علممى نطمما أوووبمم  ، وإيجمماي صممناع  نرويمم  علممى نطمما للطاقمم  الذويمم  همم فها تطممري  االسممتخ امات الس 

 أولهمما كبيم ي  حم ثي  لتفاعمل ن يج  املنظم  هذه ، ي ج  الس   ف  ظهرو 2وتش ي  تبايل املعلرمات بي  علما  الذو  ف  ال ول األعضا 

 3النروي . الثرو  وثانياما األوووبي ، الثرو 

 كيم  و املعرقمات األخم ى التم  تحم  مم  وق  تضمن  اتفاقي  إنشا  ال ماع  األووبي  للطاق  النروي  نصما يرجم  إلوما  ال سمرم ال م

 4 ح ي  تجاو  املراي النروي  بي  ال ول األعضا ، لع  بمثاب  خطر  ج ي   على ط ي  إقام  اإلتحاي ال م ك  .

  انيا: اليما ة اال تصادية األوروبية 

سممممتم ، وتحقيمممم  امل يمممم  ممممم  والترسمممم  امل وهمممم  اتحمممماي جم كمممم  يامممم د لمممم ع  التطممممرو املن مممم   للنشمممماط االقتصمممماي  ياخممممل ال ماعمممم ،

( ممم  اتفاقيمم   ووممما املنشمم   02حيممث نصمم  املمماي  )5بممي  المم ول األعضمما . االسممتق او والتحسمم  فمم  مسممتريات املعيشمم ، وترطيمم  العسقممات

يات بمي  لل ماع  االقتصايي  األوووبي  على ض وو    إلوما  التع يفمات ال م كيم  و كمل القيمري الكميم  املف وضم  علمى الصمايوات و المراو 

ال ول األعضا  ،و كذل  إلوا  كل اإلجم ا ات التم  يمكم  أ  يكمر  لهما تم ثي  مماثمل ، و إنشما  تع يفم  جم كيم  مرحم   و سياسم  جم كيم  

ممممم  أجمممل زيممماي  اإلنتاجيممم  ال واعيممم ، والعممممل علمممى اسمممتق او األسممممرا   وإتبممما  سياسممم  زواعيممم  مشمممت ك 6مرحممم   إزا  العمممال  الخممماوي  ،

 7ما  مسترى عايل ملعيش  السكا  ال واعيي  ب ياي  يخرله  الف يي  ووض  أسعاو معقرل  بالنسب  للمسسالكي .ال واعي  وض

أ  أ  اتفاقيممم  ال ماعممم  اإلقتصمممايي  األووبيممم  وسمممع  مممم  إطممماو اإلتحممماي ال م كممم  و نقلتممم  مممم  النطممما  القطممما   إيمممى القطممما  العمممام  

 .ي جم ك  بمعناه الحقيق  و الشامل  م  ث  ه  الب اي  الفعلي  إلقام  اتحاليشمل جمي  السل  الصناعي  و ال واعي  و تع

يمكم  القمرل أ  السمنرات العشم  األويمى التم  تلمم  الترقيم  علمى معاهم   وومما  مه ت نقلم  كبمم ى فم  اتجماه إقامم  اتحماي جم كم  عنمم ما 

تجماو  بمي  الم ول األعضما  ، و اتفقم  علمى تع يفم  جم كيم  نجح  ال ماع  األووبي  بإزال  كل العرام  ال م كي  و الكمي  علمى ح كم  ال

مرح   على واوياهاا ، وق  نج  ع  إقام  هذا اإلتحاي تنشيط التجاو  البيني  بشكل ل  لسمب  لم  مثيمل ، وأويمد  أساسما صملبا لسنطمس  

                                       
ممذك   ماجسمتي   بيم  منشمرو   ، جامعم  الحماج لخضم ،  ة للتجيارة الت تالت اال تصيادية اال ليميية وحريية التجيارة فيي اطيار املن مية العاملييأسيا الراف ،  -1 

 .29، ص0227/ 0229باتن ، 
 . 24:02.على الساع  04/02/0209، أطل  علي  يرم /https://ar.wikipedia.org/wiki، اليما ة األوروبية للطا ة الذريةمرسرع  ويكي ي يا ،  -2

،مقممال منشممرو علممى املرقمم  االلكت ونمم : القييانون الييدولي فييي النووييية للطا يية السييلمية حييق الييدول فييى االةييتلداماتالسممي  مصممطفى أحممم  أبممر الخيمم ،  -3 

monitor.org/UpLoad/uploads/75d02781a0.doc-http://www.pal  ، 8.  ص 24:02.على الساع  04/02/0209أطل  علي  يرم. 
 .090،ص0224،م ك  يواسات الرح   الع بي  ،بي وت،لبنا  ، وربي و الدروس املستفادة  ربيااإلتحاد األ حس  نافع  ، - 4

 .29أسيا الراف ، م ج  ساب ، ص-5 
 .090حس  نافع  ، ،م ج  ساب ،ص- 6

  .42ومي   عب  الرهام، م ج  ساب ، ص-7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.pal-monitor.org/UpLoad/uploads/75d02781a0.doc
http://www.pal-monitor.org/UpLoad/uploads/75d02781a0.doc
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العرامممم  بيممم  ال م كيممم  وبيممم  الكميممم  قممم   نحمممر بنممما  السمممر  املرحممم   ،و همممر مممما اسمممسا فت  اتفاقيممم  وومممما أيضممما ، و إذا كانممم  عمليممم  إزالممم 

مليمر   اسمتماو  و إجم ا  إياويما و جم كيما  92استو ق  وقتا و جه ا أكب  ،فق  أثم  همذا ال هم  فم  ناايم  املطماد عم  إلوما  مما يقم م مم  

ا ات التم  يتعمي  علمى الشم كات كا  يتعي  اس يفا ها عن  املنافذ ال م كي  املقام  على الح وي بي  ال ول األووبي  ، وق  أصبح  اإلج  

و الرسممطا  فمم  أووبمما اسمم يفاؤها عنمم  إجمم ا  عمليممات الشمم ا  و البيمم  بممي  المم ول األووبيمم  تكمماي تكممر  مشممااا  لتلمم  التمم  يتعممي  اسمم يفاؤها 

لم  يترقم  عنم  حم  ياخل ال ول نفسها ، أما فيما يتعل  بالعسقات التجاوي  الخاوجي  ، فيسح  أ  جه  املدسسات األووبي  املشت ك  

اإلتفا  على تع يف  مرح   ف  مراجه  العال  الخاوي  ، وإنما امت  لضما  ترحي  اإلج ا ات الخاص  بال قاب  على ح ك  البضما   التم  

تضممم  بممماألم  المممرطن  ، أو تضممم  بالصمممح  العامممم  أو تضممم  باألنسممما  البيتيممم  ،إضممماف  إيمممى مكافحممم  السا يممم  و ضمممما  قيمممام الممم ول األعضممما  

 1.راوي ال ماع  األووبي  و مصالحهابتطبي  اللرامط ا ختلف  تطبيقا ححيحا يضم  حماي  م

 الفرع الرابع:السوق األوروبية املشتركة

 مشت ك  سر   إقام  متطلبات ترفي  على من ، بالعمل أوس  هر ما إيى جم ك  اتحاي إقام  االوووبي  االقتصايي  ال ماع  تجاوزت

ع    املشت ك  السياسات  مل  وق  بع  السياسات، تنسي  وكذا املنتجات إيى اإلنتاج، إضاف  عرامل قالانت ح ي  فياا تتحق 

 تام  بح ي  للعمل ف ص  الخاص تترف  للقطا  أ  على ال ماع  ح ص  فق  الصنا   للقطا  بالنسب  أما .والنقل كال واع  قطاعات

 اتخذت السر   ولترحي  .القطا  هذا لخ م  املرجه  األيوات أه  م  نافس سياس  امل باعتباو ال ماع ، سر   اتسا  م  مستفي ا

لل ماعات الثسث  إبت ا ا  -الل ن –وق  ت  ترحي  ا  ل  والسلط  العليا 2. السر   لتح ي  اإلج ا ات م  مجمرع  ال ماع  االوووبي 

، ومجل   ل ماع  الطاق  الذوي  ومجل  ل ماع  هنان ثسث  مجال : مجل  لل ماع  اإلقتصايي  سابقا  ، فق  كا  0297م  

نحر م  االنفصال إيى أ  ت  الفح  والصل ، هذا م  وجري ثست ل ا  لكل جماع  م  هذه ال ماعات، ولق  بق  الرض  على ذل  ال

وجماع   فق  نجح  ال ول الس  ف  يم  كل م  جماع  الفح  والصل  وال ماع  االقتصايي  األووبي 3، 0297 سن  ترحي ها

الطاق  الذوي  ف  منظم  واح   ه    ال ماع  األووبي  و   الت  أطل  علياا اسما  ا عا هر   السر  األووبي  املشت ك  و واتف  على 

 وهذه الفت   الت  تعتب  انتقالي  قسم  إيى ثست م احل: خسل امل حل  األويى يت  4عاما ،02و  12اكتمال مقرماهاا ف  فت   تت اوح بي 

وتخفيضها بالنسب  ذاهاا ف  امل حل  الثاني ، على أ  يت  ف  نااي  امل حل  التح ي  الكامل   30%تخفي  التع يف  ال م كي  بنسب 

 وتلخص  أه اد تل  السر  ف  اآلت : 5للتجاو  وذل  بإلوا  ما تبقى م  التع يف  ال م كي ،

  إلوا  ال سرم ال م كي  ونظام الحصص بي  ال ول األعضا. 

  ازال  العرام  الت  تحرل يو  انتقال السل  والخ مات ووؤو  األمرال بي  ال ول األعضا. 

  ترحي  التع يف  ال م كي  الت  تتعامل ااا األعضا  م  العال  الخاوي  ووض  سياس  مرح   ف  مجال التجاو  الخاوجي. 

                                       
 .097حس  نافع ، م ج  ساب ،ص- 1
،ص 0229/0227،جامع  الحاج لخض ، باتن  ، ال  ام ، -بي  منشرو  -، مذك   ماجستي   ون و التكامل اإل ليميالتجربة األوربية في التعاعايل بل بل ،  -2

22. 
  .22-28،م ج  ساب ، ص ص مخل  عبي  املبيضي  -3

 .27-29أسيا الراف  ، م ج  ساب ، ص ص -4 
5-Marie Annick, Economie de L'Union Européenne, Economica, Paris, France,2000, p. 16. 
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 وض  سياس  مرح   ف  مجال ال واع  والنقل. 

 تنسي  بي  السياس  االقتصايي  واالجتماعي  بي  ال ول األعضا تطبي  اج ا ات تسمط بال. 

 . 1 اقام  بن  اس ثماو  أووب  ل ع  النمر االقتصاي 

 .ت عي  االس ثماو ف  يول السر  خاص  ف  املناط  املتخلف  نس يا 

 ، تعمي  وتحقي  املنافس  الح   ف  السر  املشت ك 

 إمكانيمممممممممممممممممممممممممممممممات اليممممممممممممممممممممممممممممممم  العاملممممممممممممممممممممممممممممممم ، وتحسمممممممممممممممممممممممممممممممي إنشممممممممممممممممممممممممممممممما  صمممممممممممممممممممممممممممممممن و  اجتمممممممممممممممممممممممممممممممما   أوووبممممممممممممممممممممممممممممممم ، مممممممممممممممممممممممممممممممم  أجمممممممممممممممممممممممممممممممل تحسمممممممممممممممممممممممممممممممي   

 2 املسترى املعيشد .

وكان  ت م  السر  األووبي  املشت ك  م  ووا  سياسساا ا ختلف  إيى تطري  نظام املنافس  وحمايت  ف  األسرا  ا حلي  ياخمل الم ول 

 3 يا  م ن  ج ا برج  عام.األعضا ، لهذا يمك  القرل  أ  ال ماع  األووبي  ال تع  اتفاقي  خطرط ع يض ، وإنما ه  أ

 4على النحر التاي :السر  األوووبي  املشت ك  لق  تصاع  ع ي ال ول األعضا  

االنظممام للمجمرعم  االقتصمايي   1962ثم  النم وي  سمن   1961طلب  كل م  ب يطانيما والم انماون وإي لنم ا سمن  :املرحلة األولى -     

،  وقممم  وفممم  طلمممفا  بعممم  مفاوضمممات يامممم  سمممنتي ، وكممم وت الممم ول األوبعممم  التقممم م بطلممم  يول  9األوووبيممم  والتممم  كانممم  تضممم  حمممي  ذان  

أيم  تم  يمم  كمل مم  جماعم  الفحم  والصمل  وال ماعم  االقتصمايي  األووبيم  وجماعم  الطاقم  الذويم  فم  منظمم   1967االنضمام فم  عمام 

ا الطلمم  للممم   الثانيمم ، واسممتم  الرضمم  يو  توييمم  إيممى أ  تمم  واحمم   همم    ال ماعمم  األووبيمم   أو   السممر  األووبيمم  املشممت ك    ووفمم  هممذ

، حيث وقع  كل م  ب يطانيا وإي لن ا والن وي   1973جانف   22الترصل إلناا  ناجق ملفاوضات االنضمام بمرج  اتفاقي  ب وكسل ف 

ال ماعمم ، حيممث أصممبح  السممر  األووبيمم  والمم انماون معاهمم   االنضمممام إيممى ال ماعمم ، ولكمم  النمم وي  لمم  تمضممد  قمم ما فمم  االنضمممام إيممى 

 م  التجاو  العاملي  . % 42 املشت ك  ذات ال ول األعضا  ال س  تستحرذ على

، وف    1981 ه ت ال ماع  األووبي  امل حل  الثاني  للترس  ف  عق  الثمانينات عن ما انضم  اليرنا  ف  سن  : املرحلة الثانية - 

 .يول  12 بانضمام كل م  إسبانيا والب توال لتصبط ترسع  عضري  ال ماع   1986سن  

 املشتركة السوق  إلةت مال 1985 لسنة األايض ال تاا الفرع الوامع:و يقة

وبمم  النجممماح المممذ  حققتممم  ال ماعمم  األوووبيممم  حتممم  ب ايممم  السممبعينات فممم  تحقيممم  أهممم اد معاهمم   وومممما إال أ  مسمممي ت  نحمممر تحقيممم  

 5 سبعينات والنص  األول م  الثمانينات بس   ح وت مجمرع  م  األزمات ال ولي  ومناا:السر  املرح   ق  تعف ت خسل ال

   الشد   الذ  أيى إيى ع م استق او األسرا  العاملي . 0270أوت  02اناياو النظام النق   ال وي  ف 

                                       
 .42ص.2007، ، ياو املسي   للنش  والترز  ، عما ، األوي ،اال تصاد الدولي ن ريات وةياةات عل  عب  الفتاح أبر   او،-1 

 ..27أسيا الراف  ، م ج  ساب ، ص  -2 

 .40ومي   عب  الرهام، م ج  ساب ، ص-3 

 .42زنري  من ، م ج  ساب ، ص -4 

الت تالت اال تصادية في مملزان األزمة دراةة في العال ات السيببية ايملن انتشيار األزميات والت تيل اال تصيادع دراةية حالية اليونيان برص ي  صالق وحيم ، -5 

 .22م ج  ساب ، ص،  ضمن الت تل األوروبي
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   االتحمممماي األوووبممم  ظمممماه   وممممما تبعهممما ممممم  مرجمممات تضممممخمي  عاليممم  للبطالمممم  لتراجممم 0272الصممم م  البت وليمممم  األويمممى فمممم  أكتمممرب  

 ال كري التضخ  .

  املنافسمممم  الحممممماي  ممممم  جانممممم  اليابمممما  والممممم ول ح يثمممم  العهممممم  بالتصممممني ، باالضممممماف  إيممممى ظهمممممرو قممممرى أخممممم ى منافسمممم  مممممم  أوووبممممما

 الش قي .

 . أزم  الطاق  وما صاحفاا م  مشكل  ت وي  الفرام  البت ولي 

  بمم  ممم  جانمم  والراليممات املتحمم   األم يكيمم  واليابمما  ممم  ال انمم  األخمم  والتمم الحمم وم التجاويمم  التمم  نشمم   بممي  االتحمماي األووو 

 ال م كي . بي  القيري م  امل ي  ع  أسف ت

  القيممممري التجاويمممم  ال اخليمممم  والخاوجيمممم  التمممم  صمممماحب  الترسمممم  األفقممممى لستحمممماي األوووبمممم  وعلممممى وجمممم  الخصممممرص الترسمممم  نحممممر

اسمممتءنا ات حماميممم  ياخليمممم  فممم  مجمممال تطبيممم  سياسممممات تح يممم  انتقمممال عرامممممل  ال نمممرم ومممما صممماحب  ممممم  حصمممرل األعضممما  ال ممم ي علممممى

 االنتاج.

هممذا مممم  ال انممم  الممم وي  أمممما علمممى املسمممترى ا حلممم  فقممم  ان شممم  اسمممتخ ام القيمممري بيممم  ال م كيممم  بمممي  يول ال ماعممم  األوووبيممم .وبالتاي  

  القم   الثمانينمات لم  تمتمك  مم  تكمري  سمر  مشمت ك  علممى نسحم  أ  الم ول االعضما  فم  االتحماي األوووبم  حتم  منتصم  الثمانينمات ممم

، إذ لمم  تكتممممل الرحمم   ال م كيمم  بممي  الممم ول األعضمما  كممما لمم  يمممت  تح يمم  وكمم  وأ  املمممال 0227الكيفيمم  التمم  خططمم  لهممما معاهمم   ووممما 

 إقتصاي  إتحاي تحقي  نحر اإلتجاه دإلستتنا يواميا جه ا 1985 ف  األوووبي  املفرضي  والعمل بي  هذه ال ول بالكامل. ولذل  بذل 

 تنفيمذ القاممم  أممام الحمراج  إلزالم  إقتم اح، 300 األبمي  الكتمام ذكم  وقم  ال اخليم ( السمر   إكممال م) عنمر   أبمي  بإصم او كتمام

 إلنجماز الط يم  ليمهم  األعضما  براسمط  جميم  ووقم  وومما، معاهم   عم ل المذ  1986 فم  املرحم  األوووبم  القمانر   املرحم  ، السمر  

 ع فم  لقم  ، 1992 عمام  خم  بحلمرل  واحم   سمر   بم   تنشمد  ال ماعم  األوووبيم  املرحم  القمانر   ألم م ولقم  األبمي ، الكتمام ترجيامات

 بإزالم  وذلم  املمال وأ  األشمخاص، الخم مات، للسمل ، الحم  التحم ن تضمم  التم  ياخليم  بم و  حم وي منطقم  ب ناما املرحم   السمر  

فتممم   أيضممما يجممم  تنسمممي  السياسمممات الضممم ي ي  وانجممماز اتحممماي نقممم   واملرا مممم  بمممي  السياسمممات النق يممم  واملاليممم  وخمممسل همممذه ال 1 الحممم وي.

 2وانشا   بك  البنرن امل ك ي .

 3م  البنري ال ميسي  التالي : 0220ويتكر  مش و  السر  األوووبي  املرح   لعام 

  همذا ويتضمم  1985 سم تمب  فم  األوووبيم  وإق اوهما الل نم  بمع فم  1985 جمرا  فم  األبمي ( الكتمام )وثيقم  عممل خطم  وضم 

 .املشت ك  األوووبي  السر   م احل إلكتمال إص اوها يتطل  األم  أوووبيا وتش  عا قانرنا ( 297 ) الكتام

                                       
 .004ص ،  2003اإلسكن وي ،مص ، ال امعي ، ال او ،"والتمويل الدولية التجارة  "الدولي اإل تصاد البك  ، كامل -1 

الت تالت اال تصادية في مملزان األزمة دراةة في العال ات السيببية ايملن انتشيار األزميات والت تيل اال تصيادع دراةية حالية اليونيان برص ي  صالق وحيم ، -2 

 .22م ج  ساب ، ص،  ضمن الت تل األوروبي

الكتم  للنشم   عمال  ،والطميوح الوا يع املشيتركة العربيية السيوق   -الييور  – املوحيدة األوروبيية والعملية األوروبيي اإلتحياد السي مد ، حسم  الم ي  صمسح-3 

 .25 ،ص 2003 القاه  ، مص ، والترز   والطباع ،
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 السمر   أجمل مم  العممل علمى إجم ا ات نصم  التم  1986 عمام املرحم  ( األوووبيم  )الرثيقم  بمقتضمد  وومما إتفاقيم  تعم يل 

 1992/12/31.ف   تنته  زمني  فت   خسل ت ويجي  بط يق  اخلي ال 

 إزالم  علمى التفصميلي  الخطم  بحيمث تشمتمل األعضما ، بيم  الم ول  مراجهم  فم  ج يم   جم كيم  وبيم  جم كيم  قيري ف ن ع م 

 .الفعلي  العقابات مجمرع 

 املراصمفات والتم مي ، املراصمست، املصماود مجماالت فم  لمإلياو  املنظمم  عشم  اإلثنم  القرميم  القانرنيم  المنظ  إسم ب ال 

 .األوووبي  الع ل أمام محكم  عن  املسا ل  ت  مرح  قانرن  بنظام الة    واملقايي ،

  ع م ف ن قيري ج ي   على التجاو  بي  املنظرو  بي  ال ول العضا  ف  االتحاي األوووب  ف  املستقبل ، وذلم  فم  ضمر  طلبمات

  م  ال يول، وم  أجل استكمال الرح   األوووبي  وتع ي ها أوقف  ال ماع  األوووبي  العضري  حت  عام العضري  املق م  م  الع ي

 1باستءنا  أملانيا الت  كان  تع ز الرح   بي   ط ياا الش    والو ب . 0222

 فم  يولم  12 ل رحم  م يوليم  األممرال بحم وي ووؤو  والسمل  والخم مات سمكا  بمي  تفصمل التم  12 ال ال وليم  الحم وي تحريمل 

 .ا  مرع 

 مرقم  وكمذل  ناحيم  مم  أم يكيم  حماي  لضمورط تتعم ن التم  املشمت ك  ال واعيم  السياسم  حمرل  مرحم  مرقم  إيمى الترصمل 

 .أخ ى  ناحي  م  وعاي  األكف  ال ول  طبقا لش وط الخ مات ف  ال ولي  التجاو  تح ي  لقضايا بالنسب  مرح 

 وروبياأل  االتحاد توةعالفرع الوامع:

 وهم  األوووبم  االتحماي عضمري  إيمى ج يم   يول  عشم  عنم ما انضمم  األوووبم  لستحماي الخمام  الترسم  كا  2004 ماير م  األول  ف 

 إيمى بلواويما مم  وومانيما انضم ، وق  سلرفينيا و سلرفيكيا برلن ا، مالطا، ليترانيا، التفيا، إسترنيا، ا   ، ال شي ، جمهروي  قب ص،

 الحكرمي  املدسسات ياخل بال  ر  املتمثل الفساي محاوب  م  متطلبات األوووبي  تنفيذها بع  ،2007 يناي  1 بتاويخ وووب األ  االتحاي

 فياما لشماون احتفماالت ظمل فم  ، 2013 فم  األوووبم  االتحماي إيمى وسمميا ك واتيما انضمم  ،  االقتصمايي  مم  اإلصمسحات كثيم  إيمى إضماف 

 2. 2007العام ف  ووومانيا منذ بلواويا ل  ينض  بل  أول  و االتحاي ف   28ال العضر بذل  البسي، لتصبط ف  اآلالد

 

 

 

 

 

 

                                       
الت تالت اال تصادية في مملزان األزمة دراةة في العال ات السيببية ايملن انتشيار األزميات والت تيل اال تصيادع دراةية حالية اليونيان  برص ي  صالق وحيم ،-1 

 .22م ج  ساب ، ص ،   تل األوروبيضمن الت

، -بيمم  منشممرو -، اط وحمم  يكتممرواه تييأ ملر الت ييتالت اال تصييادية  لييى توعييي   يير ا رات املن ميية العاملييية للتجييارة االتحيياد األوروبييي نمو عيياحممم   فطيممم ،  -2 

 .009-002، ص ص0209محم  خيض ، بسك  ، ال  ام ، جامع  

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/handle/123456789/7486
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/handle/123456789/7486
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 : االتحاد النقدع األوروبينياملطل  الثا

 بمي  للتنسمي   ليم  إيى والترصل االقتصايي  الرح   جران  الستكمال وذل  بيناا، نق   نظام إنشا  ف  وبي األوو  ال ول  وبب  لق 

 مراجهم  علمى الم ول  همذه قم و  وزيماي  النقم  ، االسمتق او مم  عاليم  يوجم  وتحقيم  الم ول  همذه فم  والنق يم  املاليم  السياسمات

 .الص د أسعاو توي ات بس   واملالي  النق ي  أسراقها لها تتع ن أ  يمك  الت  االضط ابات

 الفرع األول:مراحل تطور الن ام النقدع األوروبي

 وروبياتحاد املديو ات األ أوال:

ن يجمممم  للحمممم م العامليمممم  الثانيمممم  واجهمممم  معظمممم  المممم ول األوووبيمممم  مشمممماكل فمممم  مممممرازي  ممممم فرعاهاا مممممما جعلهمممما مي نمممم  ونظمممم ا  ح وييمممم  

صممممايواهاا والحاجمممم  الكبيمممم   لسسممممت اي اتبعمممم  اسممممت اتيجي  تقييمممم  الصممممايوات ممممم  السممممل  الضمممم ووي  والممممراويات ممممم  السممممل  بيمممم  الضمممم ووي  

 ول األوووبيمم  أنامما تراجمم  فامضمما تجمماه يول وع مم ا تجمماه أخمم ى، وهكممذا فممإ  وجممري ع مم  هيكلمم  فمم  مممرازي  وسمم عا  ممما وجمم ت بعمم  المم

مممم فرعاهاا يفعهممما إيمممى اسمممتخ مات سياسمممات تجاويممم  ت نمممافى مممم  متطلبمممات تح يممم  التجممماو  ال وليممم  وكانممم  هنمممان حاجممم  أل  تتعممماو  الممم ول 

 الرحمم   فمم  التفكيمم  وهكممذا بمم أ1بمم ال ممم  تحريممل العمممست عنمم  كممل صممفق .  األوووبيمم  لتخفممي  اسممتخ ام العمممست األجن يمم  للسمم اي

األوووبم   الم ف  إتحماي ت سمي  اتفاقيم  ترقيم  هم  الط يم  علمى خطمر   أول  فكانم  الثانيم ، العامليم  الحم م بعم  (EPU )األوووبيم  النق يم 

 الل ر  يو   وال امني  امل يني  تسري  حسابات بمقتضاه كا  والذ  األط اد املتع ي  واملعامست التجاو  تنظي  على القام  1950 عام

 أجن ي . م خ ات ألي 

 تقرير وارنر انيا:

لقمم  بمم أت الممم ول األوووبيمم  التفكيمم  فممم  انشمما  النظممام النقممم   األوووبمم  فمم  أواخ السمممتينات ، وذلمم  فمم  أعقمممام انايمماو النظممام النقممم   

واونم  وممي  المرزوا  ووزيم  ماليم  أوووبيم  تحم  وماسم  السمي  تم  تشمكيل ل نم   0292العال   وما صاح  ذل  م  مشاكل ، ففم  نمرفمب  

خطمم  مفصممل  لتحقيمم  الرحمم   النق يمم  بممي  المم ول األوووبيمم  بصممرو  ت ويجيمم  هممذه الل نمم  برضمم    لركسمممبروح فمم  ذلمم  الرقمم  ، وكلفمم

 .-خط  واون -وع ف  هذه الخط  الت  قام  الل ن  باع ايها

 همرام  ضمم  للتحم ن األوووبيم  العممست تقلم  تقييم  أقتم ح المذ  1971 فيفم    فم  WERNER تق يم  ألوووبم ا ا  لم  وقم  أقم 

أ   علمى  0.6% ± بحم وي العممست تقلبمات همام  بتجسمي  األوووبيمي  التمزم حيمث الم وي  النقم  صمن و   ااما لسممط التم  تلم  مم  أضمي 

 علمى تنفيمذه يمت  كاممل ونق   اقتصاي  إتحاي بإنشا  التق ي  أوصد  كما  % 0.75 ± نطا  ف  ال والو إزا  التقلبات على الحفاظ لستم 

 2:سنرات  10-  7بي  تت اوح فت   خسل م احل ثست

 بمي  التنسمي  يعم  بجانم  املمال وأ  وتم ف  التجماو  عرامم  كافم  إلوما  إيمى وهم ف  التق يم  همذا عصم  وهم  : األوليى ياملرحلية

 باملقاون  اإلتحاي بي  عمست التذبذم تخفي  على امل ك ي  البنرن ت كيز إيى باإلضاف  ا ختلف ، لحكرماتل والنق ي  املالي  السياسات

 . األم يك  بال والو عسقاهاا ف  علي  كان  كما

                                       
 .42، ص0289م ك  يواسات الرح   الع بي ، لبنا ،   -تجربة التكامل والوحدة–األوروبية  اليما ةعب  املنع  سعي ، -1 

 .4،ص8022،جامع  ب ياي ، ال  ام ،2،مجل  الراحات للبحرت وال واسات، الع ي الن ام النقدع االوروبيماج   م وخ ،- 2
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 إيمى اف باإلضم معينم  وامتمانيم  نق يم  إجم ا ات واتخماذ املم ى القصمي   االقتصمايي  السياسمات بمي  للتنسمي  الثانيية املرحلية تيأتي و

 . األعضا  ال ول  عمست بي  الص د أسعاو تذبذم على والقضا  املالي  األسرا  بي  التنسي 

 . امل ك ي  للبنرن مرح  نظام إنشا  الثالثة املرحلة تتضمن حي  ف 

 فم  البم   فقبمل لم ، ا حم ي ال منم  ال م ول  التق يم  خمسل همذا مم  امل جمر  األهم اد تحقيم  يو   العامليم  الصم د أزممات حالم  وقم 

 اتفاقيمات وقض  ذه ، إيى ال والو تحريل برق  األخي  ق اوها األم يكي  املتح   الراليات أعلن  1971 أوت ف  الل ن  ترصيات تنفيذ

 ىإيم النسمب  االسمتق او وإعماي  العمال   النقم  أزمم  إلناما  املناسمب  السمبل عم  البحمث محاولم  إيمى العمام نفم  مم  يلسممب  ف   سميثرنيا 

 همذه انايماو إيمى أيت والتم  مراتيم  بيم  تطمروات أخم    مم   ال  يم  الم وي  النقم   النظمام ولكم  سم عانما واجم . العامليم  الصم د أسرا 

 الحاجم  فظهم ت1املم او، التعمري  بنظمام عليم  يطل  ما األجنب ، للص د ج ي  نظام إيى االنتقال ث  وم   1973عام مطل  م  االتفاقي 

 .0270سن   ع د بالثعبا  النق   أوووب  نق   نظام إنشا  إيى

 الثعبان النقدع: الثا:

ومما أح ثم  همذا القم او مم  أزمم  فم  النظمام  0270سمن  ن يج  لرق  الراليات املتح   األم يكي  ع  تحريل ال والو األم يك  إيى ذه  

 فيمما نق يم  وحم   تحقيم  علمى العممل* -  األوووبيم ال ماعم -أوووبيم  يول  سم  م  مجمرع  ق وت التطروات، هذه إزا النق   العال ، 

 امل ي  وتحقي  اهاعمس ص د أسعاو ف  التقلبات ح وي تقليص على 1972 عام االتفا  وت  الص د، أسعاو تقلبات  خاط  تجنبا بيناا

  2.األخ ى  اتجاه الراح   ،العمست ص د أسعاو ف  للتقلبات ج ي   مستريات واستح ث  النق ي  أنظمساا ف  والتطري  التكامل م 

 اتجماه العممست همذه صم د أسمعاو وتقلبمات المبع  بعضمها اتجماه األوووبيم  الم ول  عممست صم د أسمعاو فم  التقلبمات علمى أطلم 

 االتفما  تم  ولقم ،  (the European Snake in the tunnel)3، النفم  ياخمل التح يم  الثعبما  وجم  وعلمى  النقم   الثعبما  "اسم  الم والو

 ا  مرعم  عممست تذبمذم همرام  تح يم  علمى 1972 سمن  أف يمل مم  العا م  فم  السر سم ي  بمازل  بم ينم  عقم  المذ  جتمما اال  ا أثنم

 كمما .عمسهاما صم د أسمعاو لتقلبمات ااما املسممرح الحم وي بمثابم  وهمر باملامم ، 1.25 ± م المبع  لبعضها بالنسب  األوووبي  االقتصايي 

 العممست لتحم ن هامشما  يرجم  أنم  لعنم  ممما باملامم ، 2.25 ± وهمر الم والو مقابل الص د أسعاو لتقلبات و املق   الهام  على اإلبقا  ت 

 ح ك  إ  .ال والو مقابل ص فها ألسعاو بالنسب  واآلخ  البع ، بعضها مقابل األوووبي  العمست ص د ألسعاو بالنسب  األول  األوووبي 

 حيمث النفم ، ياخل الثعبا  لح ك  مشااا  تكر   علياا املتف  الح وي ضم  واالنخفان ا االوتف عن  األوووبي  العمست ص د أسعاو

 كما  وكلمما (.الثعبما  بطم  لمى)ع التقلم  همام  أينى الضعيف  العمست أما (الثعبا  ظه  على) التقل  هام  أعلى القري  العمست تق 

 اقت بم  ومتم  وفيعما الثعبما  يكمر   العكم  حمال وفم  سمميكا الثعبما  كما  كبيم ا للم والو بالنسمب  العممست الصم د أسمعاو بمي  الفماو  

                                       
 .2-4ماج   م وخ ، م ج  ساب  ،ص ص- 1

 الم انماوك  االي لنم   والكم و  وال نيم  اإلسمت لين  النفم  كال نيم  ياخمل الثعبما  نظمام إيمى -األوووبي  إضاف  يى عمست ال ول السم  العمست بع  انضم *  

 .مشاوكي  كعضري  1973 ماو  14 ف  يج الن و والك و  السري   الك و  م  كل التنظي  لهذا انظ  .كما 1972 ما  أول  ف 

مجلم  الباحمث، العم ي التاسم ، جامعم  قاصم   ، اليدولي النقيدع الن يام اةيتقرار ال ظيل فيي واألورو اليدوالر ايملن املنايسية لقمما  معم وز،  م ي  بمريو ، -2 

 .77، ص0200م باح ، ووقل ، ال  ام ،  

 .02، ص 0222/0229جامع  محم  خيض ، بسك  ، ال  ام ،   -لبة السنة الرابعة ليسانعمحاضرات لط-مطبو ة املالة الدوليةمفتاح صالق،  -3 
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لقم   1.التعمايل أسمعاو نفسمها هم  بالم والو العممست الصم د أسمعاو كانم  إذا ببطنم  الثعبما  ظهم  ويلتصم  المبع  بعضمها مم  العممست

   النق  .يرضق كيفي  عمل نظام الثعبا أيناه الشكل و2 املشت ن، بالتعري  النق   التنظي  هذا ع د

 :كيفية  مل ن ام الثعبان النقدع(2-1)الشكل ر م

 
، جامعممم  -بيممم  منشمممرو  -،ممممذك   ماجسمممتي   العملييية االوربيييية املوحيييدة و انعكاةيييان ا  ليييى ممليييزان امليييديو ات اليزا يييرع سمممامي  مقعممماش ،املصيييدر: 

 .02ص، 0227-0229الحاج لخض ، باتن  ،ال  ام ،

ا يح ت عن  ع م ق و  أضع  عمل  ا حافظ  على نسب  وجريها ياخل منطقم  الثعبما  أو خ وج عملي  م  النف  أو ان حاااإ  

 كفاو  بي  سع  ص فها بال والو وسع  أقرى عمست الثعبا  بال والو.]  %4و 2 [عن  ع  ها ع  ا حافظ  على نسب 

 : يمثل ا  ال الذ  يمك  أ  تتح ن أسعاو ص د عمل  الثعبا  ف  ح ويه.النفق

 : تعايل العمل  بال والو )مرضق بالخط األفق  املتقط (.النفق منتصف

: اوتباط أسعاو الثعبا  ببعضها بحيث ال يجاوز الف   بي  سع  ص د أضع  عمست الثعبما  بالم والو سمع  الثعبان داخل النفق

و )سمع  صم د ] %02و0 [ والو همر أقراها إنما يت  بم اعا  أ  يكر  الح  األقصمد  النخفمان سمع  صم د أضمعفها عم  سمع  تعايلهما بالم

 .أضع  عمل  م  عمست الثعبا  هر سع  تعايلها بال والو(

ممما بممي  سممع  صمم د أقممرى  %0و 02 وحتمم  تحمماف  هممذه المم ول علممى أسممعاو صمم د عمسهامما فمم  ياخممل الثعبمما  نفسمم  )أ  ممما بممي  حمم وي

ع  ومشت ي  لعمسهاا ذاهااو إذ لع ن البن  امل ك   للعمل  عمل  بال والو وسع  ص د أضع  عمل  ب (و فإ  بنركها امل ك ي  تت خل با 

القري  كمي  م  عملت  ف  السمر  فم  مقابمل العملم  الضمعيف و كمما يضم  كميم  أخم ى مناما تحم  تصم د البنم  امل كم   للعملم  الضمعيف  

 3تمكن  م  بيعها ف  السر  ف  مقابل عملت  الضعيف .

                                       
، جامعمم  الحماج لخضم ، باتنمم  -بيم  منشمرو  -،مممذك   ماجسمتي   العملية االوربييية املوحيدة و انعكاةيان ا  ليى مملييزان امليديو ات اليزا يرع سمامي  مقعماش ، -1 

 .04،  ص0227-0229،ال  ام ،

 .02م ج  ساب ، ص  -محاضرات لطلبة السنة الرابعة ليسانع-مطبو ة املالة الدوليةمفتاح صالق،  -2 

 .04ساب  ، صال ج  امل-3 
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 بعم  صم د بتم هرو أسمعاو يتعلم  فيمما وخصرصما ال وليم ، املمال أسمرا  الضمط ابات  انظم طمريس النظمام اامذا العممل لسمتم  لم 

 بل يكا، إليطاليا، ف نسا، الو بي ، أملانيا م  كل يف  مما والك و  ال انم ك ، اإليطالي  واللي   اإلست لين  ال ني  مثل األوووبي  العمست

 عمسهاما صم د أسمعاو بمي  التقلم  املسممرح همام  علمى با حافظم  وذلم  هاما،لعمس ال مما   التعمري  إتبما  إيمى ، 1973فم   لركسممبروح

 السمماح بعم م وذلم  الم والو سمع  لتم عي  األجنبم  الصم د أسمرا  فم  مم  التم خل امل ك يم  بنركهما وإعفما  أقصمد  كحم   %0.02 بنسمب 

 إيمى أي  المذ  األمم  ، مرجمري بيم  أصمبط نفم ال أ  األخيم  فم  لعنم  مما وهمذا التعمايل، سمع  عم   %0.02 نسمب  عم  باالنخفمان لسمع ه

 أوووب  نق   نظام إقام  نحر فروي  يفع  إعطا  إيى أيى ما وهذا أه افها تحقي  أجل م  مستق  نق   لنظام  خ  ب يل ع  البحث

  .1بع  فيما

 ECU األوروبي النقد ن امرابعا:

 بإعماي  يقضمد  1978 عمام ناايم  فم  قم او بإصم او الم ول  همذه بمايوت امسي ها ف  األوووبي  ال ول  ط د م  املبذول  لل هري واستكماال

 ج يم  نقم   بنظمام العممل 1979 عمام جريليم  فم  ليبم أ بيناما واالقتصمايي  النق يم  السياسمات وتنسمي  النقم   اإلتحماي عمليم  بحمث

 الليم   – الم انم ك  الكم و  – الهرلنم   ال يلم و – البل يكم  الف نم  – الف ن مد  الف نم  - األملمان  املماون :هم  عممست ثمانيم  تضمم 

 فم  ت بم  التم  السمر   أعضما  الم ول  لبقيم  بالنسمب  مفترحما اإلنظممام بمام وتم ن لركسممبروح، ف نم  – األي لنم   ال نيم  – اإليطاليم 

 كمل عسق  يح ي لذ ا م ك    أح هما سع ي  التحال  ف  ال اخل  العمست م  عمل  لكل النظام لهذا ووفقا بع ، فيما إلي  اإلنظمام

 الليم   باسمتءنا  السع  هذا م  وهبرطا صعريا % 2.25 ح وي ف  بالتذبذم العمست ألسعاو  و سمط ECU األوووبي  النق  برح   عمل 

 ا حرو  السع  هر الثان  والسع  الضيق ، بالهرام  أخذت حي  1990 جانف  حت  %6 ± ح وي ف  بالتذبذم لها سمط الت  اإليطالي 

 2 .التحال  ف  ال اخل  األخ ى  والعمست عمل  كل بي  الف    يح ي ذ ال

 يول  لكل النسب  النصي  ويتح ي األعضا ، ال ول  لعمست امل جح  األوزا  م  سل  ع  عباو  ه  اإليكر أ  إيى اإل او  تج و وهنا

 ف  أو سنرات  5كل يوويا للعمل  األوزا  بالنسب  تويي   ويت 3، يول  لكل الخاوجي  التجاو  وف  القرم ، النات  ف  العمل  مساهم  بم ى

 4أكف . أو باملام   25بنحر عمل  أ  قيم  ف  تويي  ح وت حال 

 5 :أهمها املعايي  م  مجمرع  على األوووب  النق   النظام انطر   وق      

 األوووبيم  النقم  وحم   علمى االعتماي ECU  مم  سمل  أسما  علمى تقريمهما ويمت  األعضما  الم ول  بمي  النق يم  املعمامست تسمري  فم 

 أحم ى سمع  فم  تحم ت التم  التويم ات االعتبماو فم  باألخمذ سمنرات خمم  كمل فياما النظم  إعماي  يمت  حيمث األوووبيم  الرطنيم  العممست

 .العمل  قيم  م  % 25 إيى التوي ات هذه تصل حينما العمست

  األوووبي  النق  وح   استخ ام ECU  2.25 ±يتجاوز  ال العمل  سع  ف  للتوي  ااام  السماح م  النق   للتعامل ك سا % 

 .ت ويجيا تخفيض  يت  أ  على االستءنامي  الحاالت ف  أوس  هام  إعطا  إمكاني  م 

                                       
 .9-2ماج   م وخ، م ج  ساب ، ص ص-1 

 .9امل ج  الساب  ،ص - 2
 170 .ص مص ، ال  ي  ، ال امع  ياو ،النقدع اال تصاد مباد  الفري ، أسام  حمي ات، محمري - 3
 .022-020ص   ص ،  2006مص ، ال امعي ، ال او ،ال ويز حتى اال تصادية الت تالت من الدولية املشاركة ا تصاديات الحمي ، عب  املطل  عب  4
 .7-9ماج   م وخ ، م ج  ساب  ،ص  ص- 5
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 ب  املسمرح الهام  ياخل العمل  سع  على للحفاظ والبي  بالش ا  بالت خل الح  امل ك ي  للبنرن. 

  األوووبم ، النقم  صمن و   فم  ال والو م  احتياطاهاا م  % 20 و الذهبي  احتياطاهاا م  % 20 بنسب  األعضا  ال ول  مساهم 

  .للت خل كعمل  ECU األوووبي  النق  وح ات ب لها وتستل 

  املضاوب  م  ح لول  التبايل سع  استق او على للحفاظ األعضا  ال ول  بي  والنق   املاي  التعاو   تع ي. 

 النقم  وحم   تسمتخ م حيمث النقمري، برظمام  تقمرم أناما إال ووقيم ، كعملم  أو مع نيم  نق يم  كعملم  تسم  لم  اإليكمر أ  مم  بمال ب 

 أصمبح  األوووبي  بالعمست املقي    الق ون أ  إذ ،ااا ف  القطا  البنك  التعامل خسل م  وذل  للمبايل  كرسيط "اإليكر" األوووبي 

 1: نرعي  ىإي اإليكر وينقس   1978.منذ باإليكر تس ي

 الم ول  تل ل امل ك ي  البنرن بي  يت اول  األعضا ، ال ول  وعمست الذه  احتياطيات % 20 مقابل إص اوه يت  :العام اإلي و 

 .األوووب  النق   التعاو   صن و   باس  خاص حسام ف 

 العمست ب ح  مق م تسهيل ك   لعمسئاا التجاوي  البنرن تق مها الت  االمتماني  ال سهيست على يطل  :الواص إلي وا 

 حق  وق  األووب ، النق   التعاو   صن و   خسل وم  امل ك ي  البنرن بي  إال يت اول  ال الذ  العام االيكر ع  ل  اتميز  وذل  املعتاي ،

 .1981 عام منذ كب ى  انطسق 

 .األوربية العملة في األوربية الدول  لعمالت اليسبية األوزان تطور (:2-1اليدول )

 نسبة مئوية  الوحدة:                                                                                      

 
، ممذك   ماجسمتي   بيم  منشمرو  ، جامعم  محمم  أ ر أزمة الديون السيادية  لى وا يع ومسيتقبل الوحيدة النقديية األوروبييةووا  خال ، املص و: 

 .00، ص 0202/ 0200خيض ، بسك  ،ال  ام ، 

                                       
 .00ووا  خال  ، م ج  ساب ، ص- 1
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و لق  اعتب  همذا االنجماز بمثابم  تعماو  نقم   بيم  مسمبر  بمي  الم ول األعضما  فيم  ،كمما ا متول بنجماح ألكفم  مم  عشم ي  مم  الم م  

،وقمم  يفمم  هممذا النجمماح بالبلمم ا  األعضمما  مل يمم  ممم  النقمماش حممرل سممبل تفعيممل وتع يمم  االتحمماي االقتصمماي  والنقمم   ،وعليمم  وبنمما  علممى 

( ومحافظ  البنرن امل ك ي  ألعضما   Delors Jacques) "األوووبيي  ت  تكلي  ومي  املفرضي  األوووبي   نذان  جان ييلرو  طل  القاي 

قم م تق يم  ييلمرو  .1حرل سبل الرصمرل إيمى االتحماي االقتصماي  و النقم   األوووبم  تق ي  ييلرو  ("االتحاي األوووب  بإع اي تق ي  )س   

م 0222تحمماي الممذ  تسمم ى لمم  المم ول األوووبيمم ، ووامتمم  تطبيمم  هممذه الخطممرات خممسل الفتمم   ال منيمم  بممي  سممن  ثممست خطممرات لتحقيمم  اال

 إيى سن  
ا
 2:م، وا تمل اآلت 0222وصرال

سممماهم  فممم  االنساممما  مممم  ت سمممي  السمممر  الممم اخل  خمممسل الفتممم   ال منيممم  بمممي  سمممنرات  -
ا
تع يممم  الح يممم  الخاصممم  بممم ؤو  األممممرال وامل

 م0224-م0222

، وإنشمما  املصمم د ال - سمم   نحممر تع يمم  التقمماوم االقتصمماي  بممي  يول أوووبمما، واالهتمممام بت سممي  نظممام البنممرن امل ك يمم  األوووبمم  

 م. 0222-م0224امل ك   األوووب  خسل الفت   ال مني  بي  سنرات 

 .م0222االستع اي إلص او اليروو ف  عام  -

 معاهدة ماةتريلت:: ثانيالفرع ال

فم  م ينم   همذه املعاهم    حر تع ي  التكامل االقتصاي  و النق   بي  يول ا  مرعم  األووبيم  ،فقم  تم  الترقيم  علمىف  إطاو الس   ن

 همذه وكم ت وقم  3،وقم  جما ت معاهم   ماسمت يخ  بتعم يل جمره   علمى معاهم   وومما ،  0220ف  السماب  مم  فيفم    ارلن ماست خي  اا

وؤسما   اتفما  علمى اإلتفاقي  هذه أسف ت حيث األوووبي ، النق  األوووب ، ووح   امل ك    البن  وهما هامي  مرضرعي  على التع يست

 واملاليم  اإلقتصمايي  ال رانم  املعاهم   إيمى بنمري إمتم ت حيمث املعنيم ، الشمعرم بمي  التعماو   وتمتمي  تكثيم  علمى األوووبيم  حكرمماتالو 

 بشم   إتفما  إيمى الترصمل ماسمت يخ  فم  األوووبيم  ا  مرعم  قمم  فم  تم   قم يكمر   وبمذل  الخاوجيم ، السياسم  وإيمى وال فاعيم  واألمنيم 

 النق يم  الرحم   قيمام سميناوير اإلتفاقيم  همذه وضمع  حيمث أيضما، سيايمد  إتحماي وبشم   والنق يم ، اإلقتصمايي  األوووبيم  الرحم  

 4 . 1993نرفمب  ف  التنفيذ حيز اإلتفاقي  هذه ويخل  األوووبي ،

 بل يكما، :هم  الم ول  وهمذه املعاهم  ، همذه األوووبيم  علمى للمجمرعم  املشمكل  يول  عش  خمس  بي  م  يول  عش  إح ى وقع  وق 

 ماست يخ  األسا  معاه   وتعتب  2 .وال انماون هرلن ا، ب يطانيا، إسبانيا، الب توال، اي لن ا، إيطاليا، لركسمبروح، اليرنا ، ف نسا،

                                       
،مقمممممممممممممممممال منشمممممممممممممممممرو علمممممممممممممممممى املرقممممممممممممممممم  االلكت ونممممممممممممممممم : 2ص،  -ومشييييييييييييييييي الت  -أدا ييييييييييييييييي –أصيييييييييييييييييول -:االتحييييييييييييييييياد النقيييييييييييييييييدع االوروبييييييييييييييييييعبمممممممممممممممم  ا  يممممممممممممممممم  م بيممممممممممممممممم ،  - 1

content/uploads/-/arab/wphttp://iefpedia.com  08:22، على الساع  02/29/0208، أطل  علي  يرم. 
، 00:09، علمى السماع  0207أوت 2، نشم ت يمرم   /http://mawdoo3.comمقال منشرو على املرق  االلكت ونم  :الدول التي تتعامل االيورو  مج  خض ،  - 2

 .00:20، على الساع  02/29/0208م اطل  علي  ير 

 .004مخل  عبي  املبيضي ، م ج  ساب ، ص-3 

الم ول  واقتصماييات اليمروو حمرل  الم وي  امللتقمى اإل تصيادية(  واإلشيكاليات األةاةيية )املالمي  األوروبيي النقيد ن يام  سمهام عا مرو  عتيقم ، وصماد -4 

 .020.،ص 2005 أف يل  02-08أيام   ام ،األبراط، ال ثلج ، عماو جامع  ،-وتح يات ف ص-الع بي 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2015/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2015/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A.pdf
http://mawdoo3.com/
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 توييم  علمى أيضما االتفما  تم  حيمث الم ول  بمي  التم ابط السيايمد  وحتم  بمل األوووبيم ، لنق يم وا االقتصمايي  الرحم   عليم  قامم  المذ 

 2:يل  ما ماست يخ  معاه   اسسا ف  وق European Union"  1".باالتحاي األوووب  األوووبي  ال ماع  مس  

  الو بي ؛أوووبا  اتحاي إطاو ف  مشت ن يفا   نظام إقام  صرم التح ن و مشت ك  خاوجي  سياس 

   ال ماع ؛ يول  سكا  ع ي ه  نسم  ملير   340 لشمل في واي  اتحاي إلقام  الس 

  ال ماع ؛ يول  بي  فيما الحراج  كاف  إلوا  و الخ مات و السل  لح ك  الكامل التح ي 

  1999 جمانف  ل أو  مرعم  بايتم  فم  مرحم ، أوووبم  م كم    بنم  بإقامم  تنتهم  حمل ام عم   علمى الكاملم  النق يم  الرحم   إقامم، 

 عم م بح يم  لهما لسممط التم  ال ماعم  يول  مم  الرحيم   ال ولم  هم  اململكم  املتحم   أ  بيم  املرحم  ، األوووبيم  العمل  إص او ف  ليتحك 

 .ذل  الب يطان  الب ملا  وف  إذا تنفيذه، عن  املرح  النظام النق   إيى االنضمام

  واإلوهام؛ ال  يم  ومكافح  والقضا  ال اخلي  السياس  مجاالت ف  الكامل التنسي 

  3الرطني  ال نسي  جان  إيى مرح   أوووبي  جنسي  إعطا . 

إذ كانمم  لهمما مممما اسممت  ى توييمم  اسمم  ال ماعمم  األوووبيمم  إيممى االتحمماي األوووبمم  إ  معاهمم   ماسممت يخ  بيمم ت كثيمم ا فمم  البنمما  األوووبمم  

ر االقتصماي  املظطم ي مم  ا حافظم  علمى البيتم  وترسمي  نطما  العمالم  يع  النممأبعاي  ت ، فترحي  السياسات االقتصايي  يا د إيى 

ع  ط ي  املنافس  الح  ، ولق  يع  االتفاقي  إيى أ  تكمر  سياسمات العممل والحماي  االجتماعي  وهر ما تس ى االتفاقي  إيى تحقيق  

م سمق  مم  مسمتريات االنتاجيم ، مم  األخمذ القليميم  أو الرطنيم  ات األجمرو سمرا  اهف  يول االتحاي ها د إيى الت ك  م  أ  سلرن واتجا

الرحمم   النق يمم  ، ويبقممى البعمم  األهمم  ملعاهمم   ماسممت يخ  هممر تحقيمم  فمم  الحسممبا  أ  ال يممدي  ذلمم  إيممى اوتفمما  كبيمم  فمم  معمم الت البطالمم 

  4 .األووبي 

 مراحل تحقيق الوحدة النقديةأوال:

  :كالتاي الرح   النق ي  لتحقي   حلام   ثست تح ي  خ ماست ي معاه   ف  ا  تمعر   أق  وق 

  1993-1999األولى املرحلة .1

 مم  عاليم  يوجم  إيمى الرصمرل  علمى األعضما  الم ول  فياما وت كم وهام د إيمى تح يم  ح كم  وأ  املمال  0222وتب أ هذه امل ؤحلم  فم  يرليمر 

 مجمرعم  تتخمذ أ  و العامم  مرازناهاما فم  مفم ط ع م  حم وت ضما األع الم ول  تتجنم  وأ  والنق يم ، اإلقتصايي  السياسات ف  التقاوم

 همذه فم  األوووبيم  الل نم  تقمرم أ  علمى وإتفم  الحكرميم ، املرازنمات ع م  تمريمل مم  نااميما امل ك يم  البنمرن بمرجفاما تمنم  اإلجم ا ات مم 

 5 . 1993عام نااي  ف  امل حل  هذه تنته  أ  على األعضا  لل ول  الحكرم  وال ي  املرازن  ع   مد     ف  التطرو  بمتابع  امل حل 

                                       
 .20سامي  مقعاش ،م ج  ساب ، ص -1 

 الكتمام الحم يث، ياو معاصم  ، اقتصمايي  مشمكست ال فاهيم  و ال شم    التكماث  الكبم ى  االقتصمايي  الكيانمات :الوصوصية و الييات عمم ، حسمي  -2 

 .49، ص0229القاه  ،مص ،

 .22سامي  مقعاش ،م ج  ساب ، ص -3 

 ثلجم ، عمماو جامع  ،-وتح يات ف ص-ال ول الع بي  واقتصاييات اليروو حرل  ال وي  ،امللتقىاالتحاد النقدع األوروبي وتأ ملر  اال تصادعمفتاح صالق،  -4 

 .002.،ص 2005 أف يل  02-08أيام األبراط،ال  ام ،

 .020.،ص ص م ج  ساب ،  سهام عا رو  عتيق ، وصاد -5 
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  ساا ت  تحقي  مايل :ايوتس   بم حل  االنتقال إيى الرح   النق ي  ، وم  ب : 8199 - 4199  الثانية املرحلة .0

 وتممتلخص وظيفسامما فمم  التنسممي  بممي : وهمم  بمثابمم  نممرا  أويممى لتكممري  البنمم  امل كمم   األوووبمم  تأةيييع مسةسيية النقييد األوروبييية ، 

وذلمم  لتمم مي  اسممتق او فمم  األسممعاو، وخلمم  هيكممل للسياسمم  النق يمم  املسممتقبلي ، إيممى المم ول األعضمما  عنمم  اتخمماذ سياسممات نق يمم  ياخليمم  

  1  ترضق م ى التعاو  االقتصاي  لل ول املشاوك  ف  الرح   النق ي .جان  نش  تقاوي  يووي  

 سل جميمممم  البنممممرن قلتحقيمممم  اسممممتالسمممم   ، و رن امل ك يمممم  األوووبيمممم  وضمممم  اطمممماو تشمممم     للبنمممم  امل كمممم   األوووبمممم  ولنظممممام البنمممم

 امل ك ي  األوووبي  املشاوك  ف  العمل  ع  حكرمساا.

 .  الت كيز على تحقي  ال ول األعضا  للمعايي  االقتصايي  املطلرب  لسنظام إيى العمل  الرح 

  0229.2زعما  االتحاي  كل األووو سن  مح ي، واق او  ت  وض  خط  االنتقال إيى األووو وضم  ج ول زمن  09/20/0222  ف 

  حكرمي  مسمتق   ومترازنم  ، حيمث تمنص اهم  بنريهما الضما  تحقي  ميزانيات  0227الترقي  على اتقافي  االستق او ف  يرنير

، إيممى جانمم  ترسممي  مفهممرم بمم  بعمم  انضمممامها للرحمم  يتجمماوز ع مم  امليزانيمم  اامما الحمم  املسمممرح علممى فمم ن عقربممات ماليمم  علممى المم ول التمم  

 قال  الرح   االقتصايي  والنق ي .بع  البنري القامم  ف  معاه   ماست يخ  والت  تشمل العمال  وتنسي  السياس  االقتصايي  إيى 

  النمسمممما، بل يكمممما، فلنمممم ا، يولمممم ،  00، وعمممم يه  0228املشمممماوك  فمممم  العملمممم  ال  يمممم   فمممم  أول أف يممممل االعممممس  عمممم  اسممممما  المممم ول(

لشم وط كسمب ج، هرلن ا، الب توال، اسبانيا(، وق  اس بع ت اليرنما  مم  العضمري  لعم م اسمتفا ها ايطاليا، لر اي لن ا، ا، أملانيا، ف نس

الت يممث واالنتظمماو لحممي  يممت  النظمم  كممل سممنتي  فمم  طلبممات االنضمممام لستحمماي النقمم  ، بينممما فضممل  كممل ممم  ب يطانيمما والسممري  والمم نماون 

 االنضمام ال  ي  . 

   سمنرات  8مقم ه ف انكفمروت، حيمث تم  تعمي  وميسم  مم  هرلنم ا ملم    0228فم  مما  االعس  ع  ت سي  البن  امل كم   األوووبم

 3 .0222ليب أ ف  مماوس  مهام  م  مطل  

  :2992-  1999 الثالث املرحلة .2

األووو خمممسل فتممم   انتقاليممم  وووبيممم  املرحممم   العملممم  األ وفممم  همممذه امل حلممم  يمممت  اسمممتكمال خطمممرات الرحممم   النق يممم ، ويبممم أ التحمممرل إيمممى 

خممسل هممذه الفتمم   كانمم  العملمم  ال  يمم   عملمم  حسممابي  فممط أ  يمكمم  أ  تصمم و اامما سممن ات أو يفممتط اامما 4، ثممست سممنراتنحممر تسممتو   

سمعاو الصمم د الثابتمم  ، وتممت  ااما كافمم  ال سمريات والتحممريست علمى أسمما  أاألسممرا  املاليم   حسمابات، كممما يمكم  أ  يجمم   التعاممل اامما فم

حممم يت معممم الت  وخمممسل همممذه الفتممم   0220،6علمممى أ  تصمممبط عملممم  قابلممم  للممم ف  والتممم اول اليمممرم  مممم  ب ايممم  عمممام   5،امل مممم  االتفممما  علياممما

                                       
 جامعم  ،-وتحم يات فم ص-الم ول الع بيم  واقتصماييات اليمروو حمرل  الم وي  ،امللتقمىالعوملية واالتحياد النقيدع األوروبيي نمر الم ي  ، ب  عيشد  بشمي ، حامم   -1 

 .20، ص 2005 أف يل  02-08أيام األبراط،ال  ام ، ثلج ، عماو

 ،-وتحم يات فم ص-الم ول الع بيم  واقتصماييات اليمروو حمرل   وي الم ،امللتقمىانعكاةيات متفاوتية ةيلبا وايجاايا –العملية األوروبيية الوحيدة زهيم  خيماو  ،  -2 

 20، ص 2005 أف يل  02-08أيام األبراط،ال  ام ، ثلج ، عماو جامع 

 .22، ص ب  عيشد  بشي ، حام  نر ال ي  ،م ج  ساب  -3 

 .22، ص ساب ال ج  امل-4 

 .2-0زهي  خياو  ، م ج  ساب ، ص ص  -5 

 .22، ص  ي  ، م ج  ساب ب  عيشد  بشي ، حام  نر ال -6 
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 كمممما ، حيممممث حريممممل فيممممما بممممي  العمممممست املشمممماوك  بشممممكل نامممما  عمممممست المممم ول األعضمممما  مقابممممل األووو وكممممذل  حمممم يت معمممم الت الت تحريممممل

كما  ذا اتجماه واحم  أ  مم  العملم  الرطنيمم  خمسل الفتم   االنتقاليم  م يوجما بمي  اليمروو والعممست الرطنيم  إال أ  سمع  التحريمل التعاممل 

بحيممث واحمم  ايكممر لسمماو  واحمم  أووو، وانتقلمم  مسممدولي  إعمم اي السياسمم  النق يمم  األوووبيمم   واسمم ب ل االيكممر بمماألووو إيممى األووو فقممط، 

نممممممرن امل ك يمممممم  األوووبيمممممم  والممممممذ  يضمممممم  البنمممممم  امل كمممممم   األوووبمممممم  والبنممممممرن امل ك يمممممم  للمممممم ول املشمممممماوك  فمممممم  الرحمممممم   املرحمممممم   إيممممممى نظممممممام الب

النظمام أووا  األووو فم  التم اول خمسل فتم   اتقاليم   كح  أقصد  بحيث وض  0220،وق  انسا  امل حل  الثالث  ف  منتص  العام النق ي 

 1  الرطني  بشكل ناا  .ا سح  القط  النق ي  ت  خسله 22/29/0220إيى  20/20/0220م  

 1999 جانف  1 ف  اليروو إيى األوووبي  لل ول  الرطني  العمست تحريل أسعاو(:0-0ال  ول )

 
Source: Banque Centrale Européenne, Banque centrale européenne (BCE), Kern & Birner GmbH & Co, Francfort , 

Septembre 2002, p 9. 

العمست ا حلي  لل ول إح ى  لتحل محل أصبط لستحاي األوووب  عمل  ج ي   أطل  علياا اس  اليروو 0222جانف   0منذ 

يخل   0220يناي   0ف  وبل يكا، أملانيا، أسبانيا، ف نسا، اي لن ا، ايطاليا، لركسمبروح، هرلن ا، النمسا، الب توال وفنلن ا. :عش 

 يول . 00ط اليرنا  لتصبمنطق  اليروو 
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 معايملر االنضمام رلى منطقة اليورو: انيا

ح صم  معاهم   ماسمت يخ  علمى ضمما  صمسب  العملم  األوووبيم  املرحمم   حيمث سمع  إيمى وضم  معمايي  اقتصمايي  اساسمي  تمن  عمم  

 ،لت هممممل لهممممذه الخطممممر  ى جعممممل تحقيقهمممما  مممم طا أساسمممميا لوإيممممممممم ى سممممسم  األوضمممما  االقتصممممايي  للمممم ول ال اببمممم  فمممم  االنضمممممام إيممممى األووو 

 يل :فيما وتتلخص هذه املعايي  1

تمممم  اإلتفمممما  علممممى أنمممم  يتعممممي  علممممى المممم ول ال اببمممم  فمممم  االنضمممممام إيممممى الرحمممم   النق يمممم  تحقيمممم  يوجمممم  عاليمممم  ممممم   معييييدل التضييييوم :-0

خ  فم  أكفم  ثمست يول فمر  مترسمط معم الت التضم  %0.2االستق او فم  األسمعاو ، بحيمث يجم  أ  ال ي يم  معم ل التضمخ  فم  ال ولم  عم  

 ذات مسممتريات األسممعاو املسممتق   وذلمم  فمم  السممن  السممابق  لفتمم   االختبمماو إال أ  االنتقمماي الممذ  وجمم  لهممذا املعيمماو هممر أ  قيمتمم  املعياويمم 

 3: يل  ما إيى أساسا املعياو هذا ويا د2 % 0.7تعتب  متوي   ، لذل  استق  الق او على نسب  تضخ  ال تتجاوز  

  ضمما اام د  املصم ف  االيخماو عم  املتحقم  العامم  مم  أكبم  األوووبيم  املشم وعات فم  املبا م   االسم ثماوات عامم  يكمر   أ 

  .االس ثماوي  لعنشط  التمريل

  خاوجي  ت فقات م  أو أوووبي  ياخلي  ت فقات م  سرا  مستق  تمريل مجال هنان يكر   أ. 

لحمم وي املسمممرح اامما و احتمم ام  ليمم  ضممبط أسممعاو صمم د العمممست لمم ول اإلتحمماي : يجمم  أ  تتحمم ن قيممم  العملمم  فمم  ا ةييعر الصييرف-0

 وهم د4 .لفتم   ال تقمل عم  سممنتي  و ذلم  يو  الل مر  ايمى تخفممي  سمع  العملم  مقابمل أ  عملمم  مم  الم ول األخم ى املنتميمم  إيمى االتحماي

 أيا  علمى التقلبمات همذه وتم ثي  باالتحماي، ألعضما ا الم ول  عممست بمي  الصم د أسمعاو تقلبمات ومخماط  سملبيات تسفم  همر املعيماو همذا

 5 .األعضا  ال ول  بي  األمرال وؤو  وح ك  الش كات،

 معاهم   ا مت ط  ،6الم ول  مختلم  بمي  االسم ثماوات ترجيم  علمى تم ثي ه ومم ى الفامم   سمع  أهميم  إيمى بمالنظ :  أةيعار الفا يدة-2

عمممم  مترسممممط هممممذا املعمممم ل فمممم  أكفمممم  ثممممست يول تتمتمممم  باإلسممممتق او فمممم   %0ال ولمممم   أال تتجمممماوز أسممممعاو الفاممممم   طريلمممم  األجممممل فمممم  ماسممممت يخ 

 8 .األعضا  ال ول  ف  االقتصاي  النمر مع الت ووف  املنافس ، وزياي  األسعاو، ف  الشفافي  م  م ي  خل  أجل م  وذل .7األسعاو

                                       
 .2زهي  خياو  ،م ج  ساب ، ص  -1 

 ثلجم ، عمماو ، جامع –ف ص وتح يات –،امللتقى ال ويى حرل :اليروو و اقتصاييات ال ول الع بي  اليورو و   ار   لى اال تصاد اليزا رع سليما  ناص  ، - 2

 . 022،ص 2005 أف يل  02-08أيام األبراط، ال  ام ،

 8 .ص ،  2002مص ، الع بي ، النيل مجمرع  ،املوحدة األوروبية للعملة والكامل الشامل اإلطار اليورو الخضي  ، محس -3 
 ثلجم ، عمماو جامعم ، –فم ص وتحم يات –امللتقمى الم ويى حمرل :اليمروو و اقتصماييات الم ول الع بيم   أ ر اليورو  لى املنطقة العربية  ب  منصرو عب  هللا ، - 4

 .202،ص 2005 أف يل  02-08أيام األبراط، ال  ام ،
 .27سامي  مقعاش ،م ج  ساب ، ص - 5
 .29امل ج  الساب ، ص - 6
 ص فممم–، امللتقمممى الممم ويى حمممرل :اليمممروو و اقتصممماييات الممم ول الع بيممم  انعكييياس الييييورو  ليييى املعيييامالت املاليييية و التجيييارة الوارعيييية قممم او  أحمممم  الصممموي  ، - 7

 .070،ص2005 أف يل  02-08أيام األبراط، ال  ام ، ثلج ، عماو ، جامع –وتح يات 
 .29سامي  مقعاش ،م ج  ساب ، ص - 8
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م وخطروت  ف     واح  ا ت ط  معاه   ماست يخ  أ  ال : نظ ا ألهمي  ال ي  العانسبة الدين العام رلى الناتج املحلي اإلعمالي-4

باملامم  مم  ناتجهمما ا حلم  اإلجمماي ، إال إذا كانم  همذه النسمب  تتجم  نحمر االنخفمان وتقتمم م  92تتجماوز نسمب  إجمماي  الم ي  العمام لل ولم  

  1. م  النسب  املعياوي  بس ع  م ضي 

: ا مممت ط  معاهممم   ماسمممت يخ  أ  ال تتجممماوز نسمممب  ال  ممم  السمممنر  للمرازنممم  فممم  ينسيييبة  ييييز املوازنييية رليييى النييياتج املحليييي اإلعميييال-2

 فم  بالترسم  اليمروو منطقم  فم  األعضما  للم ول  يمكم  ال فإنم  املعمايي  لهمذا ووفقما، 2باملامم  مم  ناتجهما ا حلم  اإلجمماي  2ال ولم  حم وي 

  يماي   مرعم  لا يول  مم  يولم  أ  أممام الرحيم  السم يل فمإ  ثم  ومم  لم يو  لكل ا حل  النات  زياي  إيى ال يدي  الذ  مب و، الوي  اإلنفا 

 للرصرل  امل برب  ال ياي  م  ي ناس  وبما الرطن  اإلنتاج جهاز كفا   وف  م  لعني  بما لل ول ، اإلجماي  ا حل  النات هر زياي   انفاقها 

 السام م ومحاوبم  ومنم  املمراوي، تحصميل علمى ق وتم  وفم  خمسل مم  ل ولم ل املماي  النظمام تقريم  إيمى املعيماو همذا ويام د .اإلنفما  فم  إلياما

 فمممم  الحيمممما  اليرميمممم  لعفمممم اي، وفمممم   3.الضمممم يب 
ا
 مهممممما

ا
ويحتممممل املعيمممماو املمممماي  امل تبمممم  األويممممى ممممم  حيممممث أهميتمممم ، أل  امليزانيمممم  العاممممم  تلعمممم  يووا

قممممات العاممممم  امل نيمممم  والعسممممك ي . ويممممدث  هممممذا املعيمممماو علممممى األنشممممط  االقتصممممايي  للشمممم كات، فعمممم  ط يقهمممما تفمممم ن الضمممم ام ، وتقمممم و النف

املعممممايي  األخمممم ى، ف  مممم  امليزانيمممم  يممممدي  إيممممى هبممممرط االحتياطيممممات ال سمممممي  واوتفمممما  امل يرنيمممم  العاممممم  وزيمممماي  معمممم الت التضممممخ  وأسممممعاو 

 4 .النات  ا حل  اإلجماي  لكل يول  م  %2الفام  . وق  ق و األوووبير  تح ي  املعياو املاي  على أسا  ع   بنسب  ال ت ي  على 

وت  تم ي ها عام أخ ، نجحم   0227انسااؤها ف  عام وخسل الفت   ا ح ي  لل ول األعضا  لتحقي  هذه املعايي  الت  كا  م  املق و 

وأكفمم  ممم  ذلمم ، ظمم  المم ول األعضمما  فمم  تحقيمم  معظمم  هممذه املعممايي ، إذ أ  معظمم  المم ول األوووبيمم  حققمم  معمم ل التضممخ  املطلممرم مع

كنسممب  ممم  النممات  ا حلمم  االجممماي  لممرح  أ  كممل المم ول وكممذل  بالنسممب  ل  مم  املرازنمم   %2.0ماعم ا اليرنمما  التمم  حققمم  معمم ل تضممخ  

ونفممم  الشمممد    %4ناتجهممما ا حلممم  االجمممماي  املعممم ل املطلمممرم باسمممتءنا  يولممم  اليرنممما  التممم  مازالممم  نسمممب  مرازنساممما إيمممى االعضممما  قممم  حققممم  

أما فيما يخص نسب  الم ي  العمام إيمى النمات  .%2.8بالنسب  ملع ل الفام   طريل  األجل حيث مازال هذا املع ل ف  اليرنا  حراي  يسح  

مممم  ولممم  تمممتمك  سمممرى ف نسممما، فلنممم ا ولكسممممبروح  %92ا حلممم  االجمممماي  فقممم  زايت فممم  معظممم  الممم ول األعضممما  عممم  النسمممب  املتفممم  علياممما 

إال أن   0228م اع م تحقي  معظ  يول االتحاي لهذا الش ط حت  مطل  عل م  النسب  املتف  علياا، ووب  إيى أق تخفي  نسب  ييرناا

عنم     األمم  لم  يتم ن ات األخم ى، ولكمبقيم  الشم وط واملد مملرافق  علمى يخرلهما منطقم  اليمروو، وهمذا نظم ا ملما حققتم  مم  نجماح فم  ت  ا

فيمم  ببممذل كممل ممماف   تمم  ترقيمم  المم ول التمم  انضممم  إيممى اليممروو علممى ميثمما  تتعهمم  0228ا  جتممما  القممم  الممذ  عقمم  فمم  مممهممذا الحمم ، ففمم  ا

فم ن ب اممات علمى الم ول التم  ال ال ي  إيى النات  ا حل  االجمماي ، ولقم  تم   وسعها لتحقي  الش وط املتف  علياا، وخاص    ط نسب  

   5 م  ناتجها ا حل  االجماي . %2.2تلتزم بذل  تبلغ 

                                       
 .29، صسامي  مقعاش ،م ج  ساب   - 1
 .02،ص 2001،مص  ،الع بي ، القاه   الناض  ياو ، املصرع  اال تصاد  لى وأ رها األوروبية النقدية الوحدة هللا ، السسم عرن عب  صفرت - 2

 .84ص ساب ، م ج  الخضي  ، محس   .-3 
 . 3ص 0200 جمممانف   22لل واسمممات، ال  يممم   م كممم  تق يممم  ،والتطبييييق الييين  الييييورو منطقييية فيييي امليييالي التقيييارا نعمممرش، صمممباح - 4

/studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/01/2012122101649408213.htmlhttp:/  

 .022-020،ص ص م ج  ساب ،  سهام عا رو  عتيق ، وصاد -5 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/01/2012122101649408213.html
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 00ت  قبرل جمي  البلم ا  امل شمح  لعضمري  االتحماي االقتصماي  والنقم   باسمتءنا  اليرنما ، ف صمبط عم ي أعضما  االتحماي اي  وبالت

والتممممممم  أطلممممممم  علياممممممما يول املرجممممممم  األويمممممممى وهممممممم  : اي لنممممممم ا، فلن ا،هرلنممممممم ا، أملانيممممممما، بل يكممممممما، لكسممممممممبروح، النمسممممممما، ف نسممممممما،ايطاليا،  يولممممممم .

وب يطانيا. وتعامل عمسهاا معامل  العمست األخ ى  ول الت  ل  تتق م بطل  العضري  فه  السري  وال انم نأما ال اسبانيا،الب توال، 

 كال والو م  حيث أسعاوها التعايلي  مقابل اليروو.  

ات مام لالتحاد النقدع األوروبي حس  احصا يضكة األوروبية ملعايملر االنمدى اةتفا  دول السوق املشتر : (2-3)عدول ر م

 .1991/1991ةنة 

 
،ممممممممذك   ماجسمممممممتي  بيممممممم  منشمممممممرو   العملييييييية االوربيييييييية املوحيييييييدة و انعكاةيييييييان ا  ليييييييى ممليييييييزان امليييييييديو ات اليزا يييييييرع سمممممممامي  مقعممممممماش ،املصممممممم و: 

 .28ص، 0227-0229،تخصص:اقتصاي يوي  ،جامع  باتن  ،

 خاصم  ماسمت يخ  اتفاقي  ف  ا ح ي  وووبي النق ي  األ  الرح   إيى ماميي  االنضالق  نجح  معض  ال ول األعضا  ف  تحقي  مع

مم   %2.7) إيطاليما فم  فقمط املعياويم  النسمب  تجماوز  قم  كما  والمذ  باملامم  3 مم  أقمل إيمى املرازنم  فم  ال  م  تخفمي  يتعلم  بمعيماو فيمما

                                       
 -  0222الترقي  على معاه   ماست يخ  إال أناا وافق  فيما بع  علياا ف  ما   0220جرا   0ال انم ن وفض  ف  استفتا  ج ى ف 
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 العام إيى ال ي  نسب  ملعياو ا بالنسب أمم  النات  ا حل  االجماي  ،  %4اليرنا  فق  وصل ع   مرازنساا العام  ( النات  ا حل  االجماي 

 املتحم  ، اململكم  لركسممبروح، اي لنم ا، وهم  ف نسما، جم ا قليلم  املعيماو همذا اسمترف  التم  الم ول  أ  فمنسح  اإلجمماي  ا حلم  النمات 

 باملامم  65.6 النمسما وفم  باملامم  60.8 الب تومال وفم  باملامم  61.7 ب ملانيما اإلجمماي  ا حلم  النمات  إيمى العمام الم ي  نسمب  بلوم  ولقم  وفنلنم ا

 و باملامم  106.4 باملامم ، 121.9 النسمب  همذه بلوم  حيمث وبل يكما واليرنما  إيطاليما مثمل بكثيم  املعياويم  النسمب  الم ول  بع  ف  وتجاوزت

 األوووبم  االتحماي فم  األعضما  ول الم  قبل كل ف  تحقيقها ت  فقط الفام   وأسعاو التضخ  أما بالنسب  ملع ل .التراي  على باملام  121.3

األمم  المذ  أيى  %2.0مع ل التضخ  فياما إيمى حمراي  تفا  او  على امل تفع نسب  ييناا  و ع   مرازنساا العام  الت  انعك ما ع ا اليرنا  

 .م  النات  ا حل  االجماي  %2.8 إيى إوتفا  أسعاو الفام   فياا حيث وصل  إيى 

اإلجمماي  مم  قبمل الع يم  مم  يول االتحماي  النمات  ا حلم  إيمى العمام الم ي  بنسمب  املتعلم  األخيم  املعيماو تحقيم  عم م مم  الم ب  وعلمى

 إيمى لسنضممام تسم ى التم  الم ول  قبمل م  تتخذ الت  الخطرات تقيي  بش   امل ون  م  ق وا أتاح  ماست يخ  معاه    إال أ األوووب  ،

أمما بالنسمب  لكمل مم   ،التقماوم معمايي  لتحقيم  جهمري مم  الم ول  همذه تبذلم  مما االعتبماو ي بعم األخمذ خمسل مم  وذلم  النق يم ، الرحم  

 وذلم  .لم  تتقم م بطلم  العضمري  إال أناما لستحماي النقم   األوووبم  ط االنضمام و السري  وال انم ن وب يطانيا ف ب  م  استفائاا لش  

 عم  وتنمازال مساسما بسميايهاا اليمروو تبنم  تعتبم  ألناما أو املرحم   األوووبيم  العملم  إيمى االنضممام قناعساما بضم وو  عم م أو تخرفهما بسم  

 1 .ب يطانيا مثل الق م ف  جذووها الضاوب  هريساا

 2:توةع العضوية في منطقة اليورو:لثثاالفرع ال

يمى الرحم   النق يم  مم  بمي  ت  تح ي  قامم  ال ول الت  اسمترف   م وط اإلنضممام إ 0228ف  اجتما  للمجل  األوووب  ف  ما          

يولمم  ممم  بممي  هممذه المم ول الخمسمم  عشمم  األعضمما  أطلمم  عليامما تسمممي  يول املرجمم   00يولمم  املكرنمم  لإلتحمماي األوووبمم ، حيممث اختيمم ت  02

ل النممرا  األويممى األويممى وهمم : ف نسمما، أملانيمما، إيطاليمما، إسممبانيا، الب توممال، اي لنمم ا، فنلنمم ا، هرلنمم ا، بل يكمما، لكسمممبروح والنمسمما التمم  تشممك

ى لهذه العمل ، بينما بقي  أوبع  يول ل  تنض  إيى اإلتحاي النق   األوووب  وه : ال انماون، اليرنا ، السري  وب يطانيا والت  ع م  علم

بينمما اإلحتفاظ بعمسهاا الرطني ،وق  اس بع ت اليرنا  م  العضري  لع م اس يفا  الش وط اإلقتصمايي  والنق يم  املطلمرم ترف هما، 

فضممل  المم ول الممثست األخمم ى الت يممث واإلنتظمماو، ويمكنامما اإلنضمممام إيممى اإلتحمماي فمم  وقمم  الحمم  حممي  تسممتكمل  مم وط اإلنضمممام وعنمم ما 

 تكر  مستع   لذل .ث  ب ات منطق  اليروو بالترس :

 لتصبط العضر الثان  عش  ف  منطق  األووو.  2001جانف   01إنضمام اليرنا :  -

 لتصبط ال ول  الثالث  عش  ف  منطق  األووو. 0227جانف   20نيا: ف  إنضمام سلرفي -

بتحقيم  كمل مم  مالطما وقبم ص  0227جريليم   02بع  ق او ا  ل  األوووبم  فم   0228جانف   20إنضمام كل م  قب ص ومالطا: ف   - 

 س  عش  يول .ملعايي  الرفا  املنصرص علياا ف  اتفاقي  ماست يخ ، ليصبط ع  يول منطق  األووو خم

                                       
 22 ج  ساب ، صسامي  مقعاش ،م - 1
، امللتقممممى المممم وي  الثممممان  حممممرل: واقمممم  التكممممتست مسييييتقبل االتحيييياد النقييييدع األوربييييي فييييي ظييييل أزميييية الييييديون األوربيييييةعبمممم  الكمممم ي  عبيمممم ات، علمممم  برعماممممم ،  - 2

 .7-9، ص ص 0200فيف    07و  09،يرم  -ال  ام  –االقتصايي  زم  األزمات ،امل ك  ال ام   بالراي  
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بتحقيقهمممما ملعممممايي  التقمممماوم، لتصممممبط  0228جريليمممم   28تبعمممما لقمممم او ا  لمممم  األوووبمممم  فمممم   0222جممممانف   20إنضمممممام سمممملرفاكيا: فمممم   -

 سلرفاكيا العضر الساي  عش  ف  اإلتحاي النق   األوووب .

إلتحمماي األوووبمم  التمم  انضممم  إيممى منطقمم  أصممبح  اسممترنيا ال ولمم  السممابع  عشمم  ممم  يول ا 0200جممانف   20إنضمممام إسممترنيا: فمم   -

إيممى اإلتحممماي التمم  اعتمممم ت العملممم  املرحمم   بعممم  كمممل ممم  سممملرفينيا فممم   0224األووو، وتعتبمم  ال ولممم  الخامسمم  مممم  الممم ول التمم  املنضمممم  فممم  

ووو، بانضمممام همممذه ، وبالتمماي  بقيمم  عشمم   يول ممم  يول اإلتحممماي  خمماوج منطقمم  األ 0222وسمملرفاكيا فممم    0228، مالطمما وقبمم ص فمم  0227

 يول   مكرن  لإلتحاي األوووب . 07يول  م   أصل  07ال ول أصبح  زاي ح   منطق  األووو لتصبط تض  

  يولممم  مكرنممم  لستحممماي  08يولممم  مممم  أصمممل  08فممم  منطقممم  اليمممروو وهكمممذا أصمممبط عممم ي الممم ول  0204جمممانف   20: فممم   التفيييياانضيييمام

 1األوووب   وبالتاي  بقي  عش   يول م  يول االتحاي  خاوج منطق  األووو.

 :ملم  اليمروو فم  عمام 0224ه  جمهرويم  ب ملانيم  انضمم  إيمى يول االتحماي األوووبم  فم  عمام  انضمام ليتوانيا م، وبم أت تسمتخ م عا

 2.م0202

 الن ام االوربي للبنو  املركزية :عرابلالفرع ا

، و فمم  إنجمماز الرحمم   النق يمم  األوووبيمم  لقمم  حمم يت اتفاقيمم  ماسممت يخ  اإلطمماو املدس ممد  لستحمماي النقمم   األووبمم  الممذ  لشمم د علممى

ا  يوو البنمممرن بمممالتراز  مممم  إعمممس  إناممم 0224عمممام  التممم  أنشممم ت 3،  مق مممم  همممذه املدسسمممات هيتممم  النقممم  األوووبيممم  بف انكفمممروت فممم  أملانيممما

امل ك ي  األوووبيم  فم  تمريمل القطما  العمام ومراصمل  يعم  التنسمي  بمي  السياسمات النق يم  بمي  الم ول األوووبيم  املعنيم  وتقريم  التقماوم 

شمعل إيمى االقتصاي  فيما بيناا واالتجاه نحر استقسلي  البنرن امل ك ي  ا حلي ، لتن ث  هذه املدسس  ف  م حل  الحق  بعم  تسمليمها امل

النظممام األوووبمم  للبنممرن  إنشمما وبالتمماي  بعمم  انمم ثاو مدسسمم  النقمم  األووبيمم  تمم  4ممم 0228البنمم  امل كمم   األوووبمم  الممذ  تمم  ت سيسمم  العممام 

همر  . و م  البنمرن امل ك يم  ل ميم  الم ول األعضما  فم  االتحماي األوووبم  **يتكر  م  البن  امل ك   األوووب الذ  ، وهذا النظام  *امل ك ي 

                                       
 ، مقممممممممممممال منشممممممممممممرو علممممممممممممى املرقمممممممممممم  االلكت ونمممممممممممم :انضييييييييييييمام عمهورييييييييييييية التفيييييييييييييا رةييييييييييييميا لييييييييييييدول منطقيييييييييييية اليييييييييييييوروالكري يمممممممممممم   كرنمممممممممممما ،  وكالمممممممممممم  االنبمممممممممممما  1

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2353341&language=ar أطلمممممممممم  عليمممممممممم  يمممممممممممرم 20:22،علممممممممممى السممممممممممماع  20/20/0204 ، نشمممممممممم  يممممممممممرم ،

 .29:09، على الساع  09/22/0204
 .م ج  ساب  مج  خض - 2
         ، مقال منشرو على املرق  االلكت ون : 9ص ، جامع  بشاو، ال  ام ، الوحدة النقدية األوروبية ورشكاليات اليورو،  محم  سع ون  -3

https://www.ouarsenis.com/vb/attachment.php?attachmentid=2359   
.علمممممممممممى املرقممممممممممم : 0، ص0202جمممممممممممرا   02البحممممممممممم ي ،  ،2839 ،حمممممممممممحيف  الرسمممممممممممط ،العممممممممممم ي: الُعملييييييييييية الوليجيييييييييييية واليييييييييييدرس األوروبيييييييييييي  لممممممممممم  يمممممممممممذك  الكاتممممممممممم -4

http://www.alwasatnews.com/news/print/434774.html 00:40على الساع   24/00/0209، أطل  علي  يرم . 

كم   األوووبم  والبنمرن امل ك يم  ل ميم  يول هنان اختسد بي  النظام األوووب  للبنرن امل ك ي  ونظام اليروو ، حيمث يتكمر   النظمام األوووبم  للبنمرن امل ك يم   مم  البنم  امل  * 

 االتحاي االقتصاي  األوووب  ، أما نظام اليروو فيتكر  م  البن  امل ك   األوووب  والبنرن امل ك ي  ل ول منطق  اليروو.
مق ه ف  م ين  ف انكفروت االملاني ، وق  ت  اعطا  هذا البن  . و 0222بانطس  البن  امل ك   االووب ، والذ  ب ا عمل  الفعل  عام  0228احتفل قاي  ال ول االووبي  عام  **

االعضممما ، وهاممم د همممذه السياسممم  أساسممما إيمممى ضمممما  اسمممتق او االسممتقسل عممم  الحكرممممات بحيمممث يحممم ي السياسممم  النق يممم  لستحممماي االووبممم  بعيممم ا عممم  تمم خل حكرممممات الممم ول 

باالضمماف  إيممى الحفمماظ علممى قيممم  اليممروو أمممام  . النقمم  األجنبمم ، وم اقبمم  املنظرممم  البنكيمم  واملاليمم  األوووبيمم األسممعاو ياخممل منطقمم  اليممروو ،إيممى جانمم  تمم بي  االحتياطيممات ممم  

ويتمتمم  ب وجمم  عاليمم  ممم  التنسممي   كممما تمم  االتفمما  علممى ا  يمتنمم  البنمم  عمم  تقمم ي  أ  قمم ون لهممذه الحكرمممات ممم  اجممل تمريممل ع مم  املرازنممات العاممم  لهمما.العمممست األخ ى،

 . ويمتل  هذا البن  كاف  االيوات والتقنيات الت  تساع ه على تحقي  اه اف  النق ي ظ  م  البنرن امل ك ي  التابع  ايى االتحاي االووب  املنت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2353341&language=ar
https://www.ouarsenis.com/vb/attachment.php?attachmentid=2359
https://www.ouarsenis.com/vb/attachment.php?attachmentid=2359
http://www.alwasatnews.com/news/print/434774.html
http://www.alwasatnews.com/news/print/434774.html
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فق وم اليمروو عم ل  م وط وسم  السياسم  النق يم  حيمث همذه األخيم   ال تتخمذ مم  طم د كمل يولم  عضمر  الذ  يح ي السياس  النق ي 

 : 2خ  مهام هذا النظام ف  األت ي، ولق  ح يت اتفاقي  ماست  1 على ح ى، و إنما تتخذ على مسترى منطق  اليروو .

  األوووب  كتكتل اقتصاي  .وس  وتنفيذ السياس  النق ي  لستحاي 

  وضم  الضمرابط التم   اإل  اد على االحتياطات ال سمي  م  النق  األجنب  ، وتح ي  كيفي  إياو  هذه االحتياطات و ترظيفهما

 تحاف  على االستق او املاي  و النق   ف  يول االتحاي األوووب  .

 . إص او أووا  البنكنرت وس  الرح ات املع ني  لليروو 

  تنفيذ معايي  ال قاب  ع  املدسسات االمتماني  ف  االتحاي األوووب  .و ض  و 

 . العمل على ت عي  مرازي  امل فرعات لل ول األعضا  و سياساهاا االقتصايي  بما يحق  أه افها التنمري 

 القيام بعمليات الص د 

نظممام البنممرن لضمم وو  أ  نميممز بممي  نظممام اليممروو و طاملمما هنممان يول أعضمما  فمم  االتحمماي األوووبمم   لمم  تعتممم  بعمم  اليممروو، سمميكر  ممم  ا

عشمممممم  فمممممم  منطقمممممم  اليممممممروو والبنمممممم  امل كمممممم   األوووبمممممم  نظممممممام  التاسمممممم . حيممممممث تشممممممكل البنممممممرن امل ك يمممممم  الرطنيمممممم  اESCBامل ك يمممممم  األوووبيمممممم  

ألوووبمم  التمم  لمم  تعتممم  بعمم  وتطبمم  سياسمم  نق يمم  مرحمم  ، أممما بالنسممب  للبنممرن امل ك يمم  الرطنيمم  فمم  المم ول األعضمما  فمم  اإلتحمماي ا.اليممروو

حيممث أ  هممذه المم ول األعضمما  تحممتف  .اليممروو ال تشمماون فمم  عمليمم  صممن  القمم او فيممما يتعلمم  بالسياسمم  النق يمم  املرحمم   ملنطقمم  اليممروو

 3.بعملساا الرطني  وتستم  هذه ال ول ف  إياو  السياس  النق ي  الخاص  ااا

 د معاهدة ماةتريلتاالتحاد االوروبي بع ات: معاهد وامعالفرع ال

 أوال: معاهدة أمستردام

ويخل  حيز التنفيذ ف   0227أكتري   0لق  ت  الترقي  م  قبل ال ول األعضا  ف  االتحاي األوووب  على معاه   أمست يام ف  

 فى وأيضا األوووبى، تحاياال اتفاقي  فى االتفاقي  هذه وق  ع ل  4 ب وتركرال . 02، والت  تتكر  م  ثسث  أج ا  وملح  و  20/22/0222

 :5التاي  النحر على أه افها أمست يام ح يت معاه   وق ، ال ماعات أنش ت السابق  الت  املعاه ات

  الترظي ؛ مجال ف  األعضا  لل ول  الرطني  السياسات تنسي 

  لل ول  الخاوجي  الح وي علىوال قاب   القضا   التعاو   وتقري  الح ك  ح ي  وتسهيل والع ال ، واألم  الح ي  منظم  إنشا 

 األوووب ؛ باالتحاي األعضا 

                                       
  .9ص، م ج  ساب ،  محم  سع ون  -1

 ا  لم  الع اقيم  للعلمرم االقتصمايي ، ، ركيييز  ليى حاليية مصييييييرالعمليية األوربييية املوحييدة وانعكاةان ييا  ليى وا يييع املصيييارف العربيييية مييع الت ،مصمطفى كاممل -2 

 .00، ص0222والعش و ، الع ا ،  الثالثالع ي –السن  السابع  

18.-, Septembre 2002, p p 17 , Kern & Birner GmbH & Co, FrancfortBanque centrale européenne (BCE)Banque Centrale Européenne,  - 3 

 .022عبي  املبيضي ، م ج  ساب ، ص مخل -4 

 . - 81ص  مص ، بناا، جامع  الحقر ، كلي  املفترح، التعلي  م ك  ،اال ليمي الدولى التن يم القانونية الدراةات ارنامج عسم، أحم  يما ا-5 
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   واألم ؛ الخاوجي  السياس  مسترى  على التعاو 

  والب ملا  ا  ل  بي  الق او ف  اتخاذ املشاوك  و ات ا إج تطبي  ف  الترس  خسل م  األوووب  للب ملا  ال ش  عي  السلطات م 

 ال ش  عي ؛ إق او النصرص عن 

  االتحاي. أعمال ف  الرطني  الب ملانات مشاوك  تش ي 

  انيا:معاهدة نيع

 أكمل على برظامفها القيام إيى يديى مما أيائاا وتفعيل كفا هاا وت عي  وف  اا د االتحاي أجه   تشكيل إعاي  ني  معاه   تناول 

فيف    ١ فى النفاذ حيز ويخل  0220   فيف 09 فى االتحاي أعضا  ال ول  علياا وقع  وق  األوووبى، االتحاي تحقي  أه اد نحر وج 

0222. 

  الثا:معاهدة لشبونة

رو  تكان  تع د هذه املعاه   بمعاه   االصسح ، وه  معاه   يولي  ع ل  املعاه تي  السابقتي  اللتي   كلتا األسا  ال س

 0227يلسمب   02ا  االتحاي األوووب  ف  ، ولق  ت  ترقيعها م  قبل أعض -0227معاه   ماست يخ  ومعاه   ووما - اي األوووب حلست

أه  التع يست الت  تضمنساا املعاه   االنتقال م  التصري  باإلجما  وكان   1،  0222وأصبح  ساوي  املفعرل ف  األول م  يلسمب  

،  األبلبي  امل يوج  ، حيث يت  االعتماي بمرج مجل  االتحاي األوووب  مجال إلق او السياسات على األقل ف  42ليصبط باألبلبي  ف  

شخصي   بحيث يت  إنشا  سلط  تش  عي  م  مجلسي  بمشاوك  مجل  االتحاي األوووب ، تجمي  للب ملا  األوووب  منط صسحيات أكب 

املمثل السام  لستحاي األوووب  لشتر  السياس  الخاوجي  و ومي  ا  ل  األوووب  لستحاي األوووب  إضاف  إيى إنشا  منص  معنري 

 باعتباو واألم 
ا
. كما منح  املعاه   للم   األويى   ميثا  الحقر  األساسي و وثيق  حقر   . كما قام  املعاه   أيضا

ا
مل مي  قانرنا

 .-االخي  بالتفصيلسنتط   لها ف  الفصل -.بموايو  االتحاي ال ول األعضا  الح  القانرن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .022مخل  عبي  املبيضي ، م ج  ساب ، ص-1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 :أزمة الديون السيادية األوروبية املبحث الثالث

إيمممى أوسمممم  صممم م  اقتصمممايي  فممم  منطقمممم  اليمممروو. حيمممث تراجمممم  0222تطمممرو مممما بممم أ  ك زممممم  للممم ير  السممميايي  اليرنانيممم  فمممم  أواخممم  عمممام 

ال  مم  فمم  املرازنممات العاممم ، وبمم وز ضممع  فمم  النظممام املنطقمم  تحمم يات اقتصممايي  وميسممي  وممما يتصممل اامما ممم  اوتفمما  مسممتريات المم ير  و 

املص ف  األوووب ، وال كري االقتصماي  واوتفما  معم الت البطالم  مم  جهم ، واسمتم او االخمتسالت التجاويم  مم  جهم  أخم ى، باإلضماف  إيمى 

 ذلممممممممممممممممممممممممممممممم  تراجممممممممممممممممممممممممممممممم  املنطقمممممممممممممممممممممممممممممممم  أزمممممممممممممممممممممممممممممممم  سياسممممممممممممممممممممممممممممممممي  وخسفمممممممممممممممممممممممممممممممات بمممممممممممممممممممممممممممممممي  المممممممممممممممممممممممممممممممم ول حمممممممممممممممممممممممممممممممرل عمممممممممممممممممممممممممممممممممل املدسسمممممممممممممممممممممممممممممممات االوووبيمممممممممممممممممممممممممممممممم .

 ول:أةباا أزمة الديون السيادية األوروبيةاملطل  األ  

تعتبمم  أزممم  المم ير  السمميايي  التمم  تعيشممها أزممم  منطقمم  اليممروو حاليمما نتاجمما للع يمم  ممم  األسممبام والعرامممل، التمم  تفاعلمم  فيممما بينامما 

يولم  ألخم ى. ومم  خمسل همذا لتزي  م  تفاق  األزم  وامتم اي  ثاوهما  ختلم  اقتصماييات املنطقم  والعمال ، بيم  أ  مظاه هما اختلفم  مم  

 العنص  سنحاول التع د على أه  األسبام الت  أيت إيى ظهرو وتفاق  هذه األزم ، وكذا على أه  مظاه ها على اقتصاييات املنطق .

 األزمة املالية العامليةالفرع االول: 

تت ح ج م  الراليات املتح   األم يكيم   -ال ير   – بمثاب  ا حف  الذ  جعل الك   الثل ي  0228-0227تعتب  األزم  املالي  العاملي  

 إيى أوووبا  عام  ومنطق  األووو خاص  مس ب  ت اج  ف  النمر بشكل حاي.

وم  ذل ، فإ  األسبام ال ذوي  التم  أيت إيمى أزمم  الم ير  فم  أوووبما ليسم  م تبطم  بشمكل مبا م  جم ا باألزمم  األم يكيم ، التم  يبم و 

. ويمكننممما وبمممط همممذه األسمممبام بمممبع  -. فاألسمممبام الحقيقيممم  لعزمممم  األوووبيممم  تقممم  ياخمممل أوووبممما والعملممم  املرحممم  أناممما لعبممم  يووا وميسممميا

ال رانمم : االفتقمماو إيممى ال قابمم  وسممر  اإلياو  ممم  جانمم  ال ولمم  فمم  عمم   جرانمم  ممم  االقتصمماي )تنظممي  املصمماود، وم اقبمم  املاليمم  العاممم ، 

املضممماوب  فمم  القطاعمممات االقتصمممايي  مثممل العقممماوات(. وعمممسو  علممى ذلممم ، فمممإ  هممذه األزمممم  سمممبفاا  واإلحصمما ات الخاطتممم ، والفسمماي، نظمممام

سن ك  على نقط  أساسي  واحم   والتم  تعتبم  مم  أهم  أسمبام األزمم ، وهم  فقم ا  1ال مي د  الخلل الهيكل  ف  االتحاي النق   األوووب ، 

 ، مما يدي  إيى اإلف اط ف  م يرني  ال ول األوووبي  الط في .الق و  التنافسي ، والناجم  أساسا ع  اعتماي اليروو

 ارتفاع حيم املديونية الوارعية الفرع الثاني :

لليروو وسميا اتج  وجال األعمال  لسس ثماو ف  هذه البل ا   باعتباوها مناط   من  ونظ ا النخفان « PIIGS»المبع  تبن  يول 

لشمالي ، وهر ما أح ت نر  م  الضبابي  وال شري  للق اوات االس ثماوي   ف  منطق  اليروو نت  أسعاو الفام    فياا مقاون  بال ول ا

عن  إف اط االس ثماو ف  بع  القطاعات، باإلضاف  إيى قيام القطا  الخاص ب ياي  االقت ان وبالتاي  زياي  الطل  الكل ، ت ام  ذل  

للحفاظ على مع الت نمر عالي  ومستم   مما يفعها إيى الل ر  إيى االقت ان  ملشاو   اس ثماوي  ضخم « PIIGS»م  إطس  يول الم

 «.PIIGS»الخاوي  خصرصا م  يول أوووبا الشمالي ، كل هذه العرامل ساهم  ف  النااي  ف  تعمي  ال    املاي  ل ول الم

 

 

 

                                       
1- Alexandre JEANNERET, Elian CHOUAIB,  La crise de la dette en Europe , Revue d’analyse économique, vol. 91, no 4 ,décembre 

2015 ,p603. 
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 (:رعمالي الدين الح ومي العام2-4اليدول ر م )

 جماي م  النات  ا حل  اال  %الرح  : 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ال ول    سنرات/ال

 90,4 92 91,3 89,5 86,1 83,8 78,4 68,6 65 67,4 69,2 02اليروو  منطق  

 71,2 74,9 77,5 79,9 78,7 81 72,6 65,1 63,7 66,5 67 أملانيا

 78,6 105,2 119,5 119,5 109,6 86,3 61,7 42,4 23,9 23,6 26,1  ااي لن

 177,4 179,7 177,4 159,6 172,1 146,2 126,7 109,4 103,1 103,6 107,4 اليرنا 

 99,8 100,4 95,4 85,7 69,5 60,1 52,7 39,4 35,5 38,9 42,3 اسبانيا

 96,2 95,3 92,3 89,5 85,2 81,6 78,9 68 64,3 64,4 67,1 ف نسا

 132,3 131,9 129 123,3 116,5 115,4 112,5 102,4 99,8 102,6 101,9 ايطاليا

 129 130,6 129 126,2 111,4 96,2 83,6 71,7 68,4 69,2 67,4 الب توال

 able&plugin=1&language=en&pcode=teina225http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=tSource: 

وصممل العمممام    يولمم  ي تفمم  فيامما ح مم  المم ي  الحكمممرم  العممام بعمم  اليرنمما ، حيممثثممان وتشممي  بيانممات ال مم ول أعممسه إيممى أ  ايطاليمما هممم  

فمم  اسممتم او ال  مم  فمم   PIIGSلقمم  سمماه  فقمم ا  القمم و  التنافسممي  للبلمم ا  يول ممم  النممات  ا حلمم  االجممماي ، ف %002.4إيممى حممراي   0202

التمم  لمم   PIIGSحسمماباهاا ال اوي .وهممذا كن يجمم  وميسممي  لتبنمم  العملمم  األوووبيمم  املرحمم   األووو ، وهكممذا، كمما  علممى البلمم ا  الط فيمم  يول 

 1  ى.تتخذ ت ابي  ملراجه  فق ا  ق وهاا التنافسي  أ  تعرن ع  ها ب ع  ماي  خاوي ، ال سيما م  املصاود األوووبي  الكب

 -رتساع الفجوة املن دول شمال وعنوا االتحاد االوروبي من حيث القدرة التنايسية. -يقدان القدرة التنايسية .1

إ  التويي  بي  املتناس  ف  تكالي  العمال  لبل  ما على حسام  خ  ال يمك  تصحيح  بسع  الص د بع  اعتماي العمل  املرح   

ان ال  األزم  ف  منطق  - 0222و  -انطس  اليروو-0222ب  ف  الق و  التنافسي ، فخسل الفت   م  األووو. األم  الذ  يدي  إيى تويي  نس

ف  اليرنا ،  ٪2.27:-وه  يول ال نرم وه  يول أقل تق ما م  يول الشمال - PIIGSبلغ النمر السنر  لتكالي  العمال  ف  يول  -اليروو 

(،وهذه ال يايات أعلى بكثي  مما ه  0ف  الب توال )انظ  ال  ول  ٪2.70ف  إيطاليا و  ٪0.97ف  إسبانيا،  ٪2.72ف  أي لن ا، و  ٪2.87و 

فقط. ولذل  عان  البل ا   ٪0.78علي  ف  البل ا  الت  تشكل جره  منطق  اليروو، وال سيما ف  أملانيا، حيث بلغ مع ل النمر 

 وال  ول التاي  يرضق ذل :2ن  ببقي  بل ا  منطق  اليروو.خسام  كبي   ف  الق و  التنافسي  مقاو  -PIIGSيول  -الط في   

 

 

 

 

                                       
1- Elian Chouaib , Alexandre Jeanneret,la crise de la dette en euroupe , , Revue d’analyse économique, vol. 91, no 4 ,décembre 

2015 , P 605. 
2- ibid,P924. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teina225


 األوروبي في ظل أزمة الديون السيادية األووربية  االتحاد.......................................................الفصل الثاني........
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 
 

 (:تطور أعور العمالة لكل وحدة من القوى العاملة  بل األزمة2-5اليدول ر م )

 %الوحدة:

 
 source : Elian Chouaib , Alexandre Jeanneret,la crise de la dette en euroupe  , Revue d’analyse économique, vol. 91, no 4 

,décembre 2015 ,p604. 

إ  املقاون  بي  تطرو أجرو العمال و إنتاجي  العمل يرضق لنا الفم و  فم  القم و  التنافسمي  بمي  البلم ا  األساسمي  )النمسما وبل يكما 

بنسمب  تفمر  كثيم ا نممر  *األجمرو ف يماي   .وفنلن ا وف نسا وأملانيا وهرلنم ا( و )اليرنما  واي لنم ا وايطاليما والب تومال واسمبانيا( ملنطقم  اليمروو

نجممم  أ    PIIGSوبالحممم يث عممم  يول ال نمممرم  1.اإلنتاجيممم  يمممدي  إيمممى اوتفممما  تكلفممم  اإلنتممماج وبالتممماي  ضمممع  القممم و  التنافسمممي  للمنتجمممات

وفم  املقابمل، ، -باعتبماو األجم  واالنتاجيم  بالسماع  –مترسط أجرو القرى العاملم  إلنتماج وحم   مم  السمل  الت باسم  مم  انتاجيم  العممل 

                                       
اسمتخ ام عنصمم  العممل، وهمم  بالتماي  مثممل أسممعاو السمل  والخمم مات وعناصم  اإلنتمماج األخممم ى تتحمم ي فمم  -سممع –القتصمايي ، فممإ  األجمرو همم  وحسم  النظ يمم  ا*

ع ا للعمممل ظممل نظممام السممر  بقممرى العمم ن والطلمم . العمم ن يمثممل وببمم  وقمم و  األفممم اي فمم  العمممل عنمم  وواتممم  معينمم ، وكلممما زاي األجمم  كلممما كمما  الشممخص مسممت

ط   أكفمم  سماعات أطمرل، بمعنم  أ  العاممل يفضمل أجم ا أعلمى. وهنممان مجمرعم  مم  العراممل التم  تمدث  فم  ذلم  منامما طبيعم  الرظيفم  )بعم  الرظمام  فياما مخمال

لعتممم  ب وجمم   أممما الطلمم ، فهممر .ممم  بي همما، مثممل العمممل فمم  األممماك  امل تفعمم ( وظمم ود العمممل )مثممل العمممل الممذ  يحتمماج إيممى السممه  لسمماعات متمم خ  ( وبي همما

فالعامممل  . ماتأساسمي  علمى إنتاجيم  العاممل، فكلمما كمما  العاممل ذا إنتاجيم  أعلمى كلمما كانمم  الشم ك  التم  تطلم  خ ماتم  مسممتع   لم ف  مبمالغ أكبم  لهمذه الخمم

  صمنايي  فقمط، والسمك تي   الذ  لستطي  جم  عش ي  صن وقا م  الفاكه  ف  اليمرم يمكم  أ  يحصمل علمى أجم  أعلمى مم  العاممل المذ  لسمتطي  جمم  عشم  

وممم   .التم  تسمتطي  أ  تنهم  طباعم  أوبعمي  صمفح  فم  اليمرم يمكم  أ  تحصمل علمى ضمع  واتمم  السمك تي   التم  تسمتطي  طباعم  عشم ي  صمفح  فقمط، وهكمذا

العممممل، فمممإ  زيممماي  اإلنتاجيممم  تعنممم  الراضمممق أ  ذلممم  لعتمممم  علمممى مهممماو  العاممممل وق واتممم  الشخصمممي  وقيمممم  السمممل  أو الخممم مات التممم  ينتجهممما. بالنسمممب  لصممماح  

السمممم   تعمممممل انخفممممان التكممممالي  ونمممممر األوبمممماح، بينممممما لعنمممم  انخفممممان اإلنتاجيمممم  اوتفمممما  التكممممالي  وبالتمممماي  ضممممع  القمممم و  التنافسممممي  وتمممم ن  األوبمممماح. ولهممممذا 

وتقم ي  الحمراف  املاييم  واملعنريم . الحكرمم  تفعمل ذلمم  أيضما، املدسسات باستم او على زيماي  إنتاجي  مرظفياا ع  ط ي  الت وي  والمممم ووات ووو مممات العممل 

النظ يم  إذ  واضمح ، إنتاجيم  العاممل هم  التم   .تس ى لتحسي  إنتاجي  مرظفياا أل  ذل  يجعلها أق و على تق ي  الخ مات لل مهرو بكفا   أعلى وتكلفم  أقمل

 تح ي أجم ه
، 02العمم ي   -ملحمم  اقتصمماي  أسممبر   يصمم و عمم  حممحيف  الحيمما  ال  يمم    -مجلمم  حيمما  وسممر  ؟ هييل هنييا   ال يية اييملن االعييور واالنتاعيييةمحممم  نصمم ، -1

  .4، ص0200تمرز  0الس    - 0200ح ي ا   09االح      فلسطي 
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تمكنممم  بلممم ا  الشممممال مممم  مراممممم  ال يمممايات فممم  األجمممرو مممم  مكاسمممفاا فممم  إنتاجيممم  العممممل )وال سممميما أملانيممما والنمسممما(، ممممما زاي مممم  قممم وهاا 

فيممممما يخممممص تطممممرو األثمممم  الت اك مممم  للتكممممالي  الرح يمممم  لليمممم  العاملمممم  مقانمممم  -التنافسممممي .وهذه الفجممممر  بممممي  يول الشمممممال ويول ال نممممرم 

  1س ل   بنسب  كبي   قبل ان ال   أزم  ال ير  السيايي  األوووبي . -ي  العملبإنتاج

 (:تطور التكاليف الوحدية لليد العاملة لدول الشمال2-2الشكل ر م )

 
source : Elian Chouaib , Alexandre Jeanneret,la crise de la dette en euroupe , , Revue d’analyse économique, vol. 91, no 4 

,décembre 2015 ,P606.  

 PIIGS(:تطور التكاليف الوحدية لليد العاملة لدول 2-3الشكل ر م )

 
source : Elian Chouaib , Alexandre Jeanneret,la crise de la dette en euroupe , Revue d’analyse économique, vol. 91, no 4 

,décembre 2015 ,P606. 

                                       
1Elian Chouaib , Alexandre Jeanneret , op cit, P 605. 
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  األوووبمم  إيمى  ليمم  ل سممري  التباينممات علممى املسمترى االقتصمماي  بممي  البلمم ا  األعضما  فمم  منطقمم  اليممروو. فقمم  يفتقم  االتحمماي النقمم و

ازيهاوا فق  اسمتطاع  همذه األخيم   تحسمي  قم وهاا التنافسمي  وت م يلها فمرامص ماليم ،  -يول الشمال– ه ت بع  ال ول األعضا   

تممم اك  ع  هممما الخممماوي   وأيت هممذه التطمممروات املتباينممم  إيمممى اخمممتسالت كبي  .علمممى  فممم  ال نمممرم مممما سممماه  فمم  حمممي  ت اجعممم  تنافسمممي  يول 

مسمترو االتحماي األوووبمم  ،ويبم و أ   ليمات تصممحيط االخمتسالت فمم  منطقم  اليمروو سممتكر  باهظم  التكلفمم  مم  حيمث النمممر والعمالم  نظمم ا 

ل ، مممما يممدي  إيمى اضممط ابات اجتماعيمم  وسياسمي . فمم  حممي  لعم م قمم و  يول منطقمم  اليمروو تخفممي  سممع  الصم د ملعال مم  هممذه االخمتس

نسحمم  أ  المم ول  التمم  لمم ياا عملسامما الخاصمم  والتمم  تراجمم  هممذه االخممتسالت  أ  تخفمم  ممم  قيممم  عملسامما أو تقممرم باعمماي   تقيممي  عمسهامما 

  1 لتصحيط هذه االختسالت.

إيمممى االنفممما  بكثاف ،لتوطيممم  همممذا ال  ممم  ، وقممم  تممم  االعتممم اد اامممذه تحممماي النقممم  ، تضمممط  البلممم ا  التممم  تراجممم  ع ممم ا خاوجيممما االوفممم  

، بيممرم  0292، كينممي  0292، مكينممر  0290املشممكل  ممم  قبممل االقتصمماييي  الممذي  مهمم وا الط يمم  لنظ يمم  منمماط  العملمم  املثلممى )منمم ل 

عنممم ما بممم أ التفكيممم  فممم  إطمممس   ممممنا  كثيممم  مممم  املممم اقبي ، خصرصممما األم يكممما  وكمممذل  قممم  تحممم ت 2 (.0222، ك وبمممما  0222وإلشمممنو ي  

، ألنم  يفتقم  جانبما كبيم ا مم   م وطها، Optimum Currency Areaاليروو ، ع  أ  االتحاي النق   األوووب  ال يمثل منطق  عمل  مثلمى 

لعملمم  املثلممى، وذلمم  عنمم ما تممت  عمليمم  املقاونمم  بالراليممات املتحمم   التمم  تسممتخ م أيضمما عملمم  مرحمم  ، ولكنامما تك سمم  خصممامص منطقمم  ا

ى على األقل ف  امل احل املت خ   إلطس  ال والو كعمل  مرح  . بي  أ  األوووبيي  كانرا عازمي  على املضمد  فم  مشم و  العملم  املرحم   علم

ترى أمل أ  أ  انح اد ع    وط منطق  العمل  املثل  سيت  التقاوم مع  بم وو الرق  وبالنجاح املترق  أ  يحققم  اليمروو علمى املسم

ال وي . وبالفعل م  مضد  ال ول األوووبي  ف  مش و  العمل  املرح   وتحقي  اليروو لنجاحات كبي   علمى أون الراقم ، كما  جانبما كبيم ا 

وسمماي االعتقمماي بمم    3تابممات االقتصممايي  فمم  هممذا ا  ممال،منامما لعممري إيممى ضممع  المم والو، بمم أت  وا  هممدال  املمم اقبي  تختفمم  تمم ويجيا ممم  الك

سالت االقتصممايي  التمم  ظهمم ت بعمم  إطممس  اليممروو أنامما سممتختف  بممم وو الرقمم  إال أ  الراقمم  قمم  خممال  تماممما هممذه الترقعممات، فقمم  االخممت

انقسممم  االتحممماي إيمممى مجممممرعتي  مممم  الممم ول بينامممما فممماو   اسممم ، مجمرعممم  الممم ول الشممممالي  وتتضمممم : النمسممما، بل يكممما، أملانيممما، فنلنممم ا، 

ومجمرع  ال ول ال نربي  بما فياا : اليرنا  اي لن ا، إيطاليا، إسبانيا والب توال، والت  لشاو إلياا  اختصاوا ف نسا، لركسمبروح وهرلن ا 

والشكل التاي  يرضق التطروات االقتصايي  ف  هماتي  ا  ممرعتي  قبمل أزمم  الم ير  السميايي  األوووبيم ، حيمث يسحم  «.PIIGS»ب ول الم

مع الت نمر أس   م  نظي هاا الشمالي ، إال أ  مع الت التضخ  كان  أكبم   كمذل  فم  مجمرعم   « PIIGS»أن  قبل األزم  س ل  يول الم

لقمم وهاا «  PIIGS»نظمم ا  للنمممر السمم    فمم  أجممرو  العمممال ) مع لمم  باختسفممات فمم  معمم ل اإلنتاجيمم (، مممما أيى إيممى فقمم ا  يول الممم« PIIGS»الممم

وووب ، وهذا ما انعك  ف  صرو  ع   تجاو  لل ول ال نربي  م  ت  يلها ألعلى مسترى التنافسي  الصناعي  لصالق ال ول الشمال األ 

ممم  ع مم  املرازنمم  و المم ير  العاممم  نسممب  إيممى النممات  اإلجممماي  ا حلمم ،  فمم  حممي  سمم ل   المم ول الشمممالي  فممرام  معتبمم  . وقمم  اسممتخ م  

يممم  ع  هممما التمممرأم فممم  املرازنممم  العامممم  وميمممزا  املممم فرعات، وتعمممري معظممم  القممم ون واملسممماع ات التممم  حصمممل  علياممما لتوط« PIIGS»يول المممم

                                       
1- Paul De Grauwe, Design failures of the Eurozone , The Eurozone Crisis A Consensus View of the Causes and a Few Possible Solutions 

,Centre for Economic Policy Research ,London,2015,p102. 
2- Ibid , p102. 

،  : 0202ممممممممممممممممممممما   21 لمممممممممممممممممممم  االقتصممممممممممممممممممممايي  االلكت ونيمممممممممممممممممممم ، السممممممممممممممممممممعريي ، ا ،هييييييييييييييييييييل االتحيييييييييييييييييييياد األوربييييييييييييييييييييي منطقيييييييييييييييييييية  مليييييييييييييييييييية مثلييييييييييييييييييييىابمممممممممممممممممممم اهي  السممممممممممممممممممممقا، -3

http://www.aleqt.com/2010/05/21/article_395863.html  

http://www.aleqt.com/2010/05/21/article_395863.html
http://www.aleqt.com/2010/05/21/article_395863.html
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ملكيممم  همممذه القممم ون فممم  معظمهممما إيمممى بنمممرن أوووبيممم  خصرصممما الف نسمممي  واألملانيممم  مناممما، حيمممث اوتفعممم  القممم ون املمنرحممم  مممم   البنمممرن 

وهمر مما  %422، أ  ب يماي  تقم و بم كف  مم  0222ت يلير  يوالو ف  يلسمب   9و0إيى  0222ملياو يوالو سن   0و227األملاني  لهذه ال ول م  

 1 تجاه يول الشمال األوووب  واالختسالت املرجري  ف  منطق  اليروو. «PIIGS»لعك  وض  يول ال

  بل أزمة الديون السيادية األوروبيةPIIGS (:التطورات اال تصادية لدول شمال منطقة اليورو ودول ال 2-4الشكل ر م )

 
source :Rymond J. Ahearan and others, the future of the euro and the US interests, Congressional research service: CRS 

reported congress, January 10, 2011, p10 . 

                                       
امللتقمممى الممم وي  الثمممان  حرل:واقممم   مسيييتقبل االتحييياد اال تصيييادع والنقيييدع األوروبيييي فيييي ظيييل  أزمييية اليييديون السييييادية لليونيييان  برخممماو  لحلر،عايممم  وليممم ،-1

 .22 -24،ص ص 0200فيف    09/07ت زم  األزمات، امل ك  ال ام   الراي ، ال  ام ، يرم  التكتس 
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منطقمم   إ  حمم وت أزممم  اليرنمما  أعممايت إيممى الصممرو   وا  هممدال  املمم اقبي  بقممر ، وأثب مم  أنامم  كممانرا علممى صممرام عنمم ما تحمم ثرا عمم  أ 

 1.اليروو ليس  بالفعل منطق  عمل  مثلى

إصمممسحات هيكليممم  ل عمممل أسمممرا  العممممل  واسممم نايا إيمممى نظ يممم  منطقممم  العملممم  املثلمممى علمممى الممم ول األعضممما  فممم  االتحممماي النقممم   إجممم ا  

 2والسل   أكف  م ون .

قطعساممما فمم  ب ايممم  انشممما  العملممم  املرحممم    وبصممف  عامممم  يمكممم  القمممرل أ  منطقمم  اليمممروو فشمممل  فشمممس ذو عممما فمم  الرفممما  برعريهممما  التممم 

األووو؛ أ  أ  االتحمماي النقمم   سمميدي  إيممى امل يمم  ممم  النمممر االقتصمماي  وفمم ص الترظيمم . فمم  حممي  أنمم  قمم  حمم ت العكمم ، فقمم   ممه ت 

البقما  خماوج منطقم  البل ا  األعضا  ف  منطق  اليروو ف  املترسط نمرا أقل ومع الت بطال  أكبم  مم  يول االتحماي األوووبم  التم  قم وت 

 والشكل التاي  يرضق ذل : اليروو

 

 

  
 

source : Paul De Grauwe, Design failures of the Eurozone , The Eurozone Crisis A Consensus View of the Causes and a 

Few Possible Solutions ,Centre for Economic Policy Research ,London,2015, p102 

 املشييكلة االيسييبة لييدول منطقيية اليييورو ت ميين فييي يقييدان القييدرة  لييى االةييتجااة ل وضيياع أ   فة  اميية يم يين القييول وبصيي

وبالتالي ياإلةتجااة لهذ  األوضاع ت ون من خالل  اال تصادية الوطنية من خالل ةياةة نقدية مستقلة أو تلفيض  يمة العملة

 3 ركزع األوروبي ول ن املشكل ي من في  دم تما يل الصيدمات ايملن دول املنطقية.ةياةة نقدية موحدة يسهر  لى تنفيذها البنك امل

                                       
  .اب اهي  السقا،م ج  ساب .-1

2- Paul De Grauwe, op cit, p102. 
3- Jeffrey Frankel , Causes of Eurozone crises, The Eurozone Crisis A Consensus View of the Causes and a Few Possible Solutions ,Centre 

for Economic Policy Research ,London,2015, p110. 

يقي الناتج احمللي االمجايل احلق(:2-5الشكل رقم )
 يف منطقة اليورو وبعض دول االحتاد األورويب

و يف منطقة اليور  (:معدل البطالة2-6الشكل رقم )
 وبعض دول االحتاد األورويب
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شممممي  نظ يمممم  منطقمممم  العملمممم  املثلممممى، والكتابممممات حيممممث ت أعضمممما  منطقمممم  اليممممروو ال لسممممترفر  معممممايي  منطقمممم  العملمممم  املثلممممى.وبالتييييالي ييييي ن 

تماثممل المم ووات االقتصممايي  للمم ول األعضمما ، أ  عنمم ما   همم تشممكيل منطقمم  العملمم  املثلممى  املتعمم ي  فمم  هممذا ا  ممال، إيممى أ  أهمم   مم وط

تتعمممم ن املنطقمممم  لضممممورط انكما ممممي ، فممممإ  جميمممم  المممم ول فمممم  املنطقمممم  سممممتعان  ممممم  هممممذه الضممممورط، وحينممممما تتعمممم ن املنطقمممم  لضممممورط 

ان انتعمماش تضممخمي  فممإ  جميمم  المم ول األعضمما  سممتراج  الضممورط نفسممها وهكممذا، حتمم  ال تكممر  هنممان يولمم  تراجمم  كسممايا، بينممما هنمم

اقتصاي  ف  با   ال ول األعضا ، على النحر المذ  همر حمايت اليمرم بالنسمب  لليرنما . تماثمل الم ووات االقتصمايي  فم  الم ول األعضما  فم  

االتحمممماي النقمممم   لعمممم   ممممم طا مهممممما جمممم ا لتمكممممي  االتحممممماي النقمممم   ممممم  أ  ي بممممم  سياسمممم  نق يمممم  مرحمممم   بسمممممهرل ، حيممممث لسممممهل إحممممم ات 

ي  املطلرم ف  ال ول األعضا  كاف ، أمما عم م تماثمل الم ووات االقتصمايي  فسميجعل مم  السياسم  النق يم  املرحم   االستق او االقتصا

مشكل  بالنسب  لبع  ال ول األعضا ، حيمث س سماع  بعم  الم ول، بينمما سمتعق  األوضما  بالنسمب  للمبع  اآلخم . علمى سم يل املثمال 

يراجممم  بممما   الممم ول األعضممما  ضمممورطا انكما مممي ، فمممإ  اتبممما  سياسممم  نق يممم  ترسمممعي   إذا كانممم  يولممم  مممما تراجممم  ضمممورطا تضمممخمي ، بينمممما

ملسممماع   ال انممم  األكبممم  مممم  األعضممما  فممم  االتحممماي النقممم   سممميت ت  عليممم  اإلضممم او بال ولممم  التممم  تراجممم  ضمممورطا تضمممخمي  وسمممي ف  يوجممم  

بمممما   الممم ول األعضمممما  ضمممورطا تضممممخمي ، فمممإ  تقييمممم  سمممخرن  اقتصمممايها. أممممما إذا كانممم  يولمممم  مممما تعممممان  ضمممورطا انكما ممممي  بينمممما تراجممم  

 السياس  النق ي  سيساع  ال ول الت  تراج  ضورطا تضخمي ، بينما لعق  األوضا  ف  ال ول  الت  تراج  ضورطا انكما مي ، وهكمذا.

وخاصيية ييمييا يتعلييق ي ييون لهييا أهييداف ا تصييادية متما ليية الييدول التييي ترييي  فييي ت ييوين منطقيية للعمليية ييمييا اي  ييا يجيي  أن يذل  لم 1

اأهييداف التييوازن واالةييتقرار الييداخلي فييي مجييال التسييعملر والتوظيييف  ألن االخييتالف فييي األهييداف ةييوف يييسدع رلييى مزيييد ميين الولييل فييي 

  لييذلك يجيي  تيسيييق السياةييات النقدييية واملالييية فييي مواعهيية األزمييات  لييى املسييتوى حاليية  يييام منطقيية للعمليية اييملن الييدول األ ضييا 

 لي.املحلي والدو 

  يز في الحساا اليارع   .2

ب أت أزم  اليروو بترق  مفايئ لت فقات وؤو  األمرال عب  الحم وي والتم  كانم  تعتبم  كمصم و تممريل  ومي مد  القتصماييات بعم  

يول اليروو، ف  الرق  الذ  فق  فيم  الحكرممات قاعم هاا الضم ي ي  واضمط وت إيمى تحممل همذه الم ير  الخاصم  بسم   السام م الضم يب  

ا لفساي االياو ، ماألم  الذ  أيى إيى أزم  ال ير  العام . وق  أيى النظام املص ف  املثقيل بال ير  ف  منطق  اليروو، امل تبط اوتباطموا

 2وثيقا بالحكرمات الرطني ، إيى تضاع  أثاو هذه األزم  لتم  النظام االقتصاي  ككل.

ذكمم ه. وت جمم  بمم ايات هممذه األزممم  إيممى مشمماكل المم ير  السمميايي  لليرنمما  فمم  وتعتبمم  أزممم  منطقمم  اليممروو أزممم  ييممر  سمميايي  كممما سممب  

، لذل  كا  على واض   السياسات األوووبيي  أ  لعال را ف  الوال  مشاكل ال ول األعضا  الت  تعان  م  مشاكل ف  إعاي   0222نااي  

سجمم  فمم  هممذه األزممم  أ  السمم   ال مي ممد  للمم ير  السمميايي  تمريممل ييممرنا  العاممم ، ممم  عمم م إبفممال األسممبام ال ذويمم  لهممذه املشمماكل. وامل

 3ي ج  إيى ال    ف  مرازي  م فرعات بع  يول اليروو. 

                                       
 اب اهي  السقا، م ج  ساب .-1

2- Daniel Gros ,The Eurozone crisis and foreign debt, The Eurozone Crisis A Consensus View of the Causes and a Few Possible Solutions 

,Centre for Economic Policy Research ,London,2015, ,p121. 
3- Ibid,p p121-122. 
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فامضمما فمم  الحسمام ال مماو  و / أو م كمم ا إيجابيمما صمافيا لعصممرل الخاوجيمم  ضممورطا ماليمم   0228يملمم  فم  عممام   لم  لعممان  أ  بلمم  كمما 

العممام. فعلممى سمم يل املثممال، لمم  تشممه  بل يكمما، التمم  سمم ل  فمم  ب ايمم  األزممم  نسممب  عاليمم  ممم  يامممم  وهممذا بصمم د النظمم  عمم  مسممترى يينمم  

ال ي  العام إيمى النمات  ا حلم  اإلجمماي  مقاونم  بالب تومال، ضمورطا ماليم  خطيم  ، وكانم  عمسو  ا خماط   فياما منخفظم  فم  املترسمط طمرال 

 ، فالب تومال فقم ت إمكانيم  الرصمرل إيمى األسمرا  فم  م حلم  مما، وكما  يتعمي  نقط  أسما . وعلمى النقمي  مم  ذلم 22الفت   كلها أقل م  

إنقاذهمما وهممذا بسمم   اوتفمما  عممسو  ا خمماط  فيامما. والسمم   فمم  هممذا االخممتسد هممر أ  بل يكمما كانمم  تملمم  فامضمما كبيمم ا فمم  الحسممام ال مماو  

ف  املام  م  النات  ا حل  اإلجماي ، ف  حي  أ  الب توال  22نحر لفت   طريل  قبل األزم ، وبذل  ت اك  ل ياا م ك  يام  أجنب  صاد يبلغ 

 1 م  النات  ا حل  اإلجماي (. ٪022كان  تعان  م  ع   كبي  ف  الحسام ال او ، ت اك  يير  خاوجي  كبي   ل ياا  )ما يق م م  

 (:وضعية األصول األعنبية و الوات املواطر2-91الشكل ر م )

 
la source :Daniel Gros ,The Eurozone crisis and foreign debt, The Eurozone Crisis A Consensus View of the Causes and 

a Few Possible Solutions ,Centre for Economic Policy Research ,London,2015, ,p122. 

باهاا ال اوي .وهمذا كن يجم  وميسمي  لتبنم  العملم  ف  استم او ال    فم  حسما PIIGSلق  ساه  فق ا  الق و  التنافسي  للبل ا  يول 

التمممم  لمممم  تتخممممذ تمممم ابي  ملراجهمممم  فقمممم ا  قمممم وهاا التنافسممممي  أ   PIIGSاألوووبيممم  املرحمممم   األووو ، وهكممممذا، كمممما  علممممى البلمممم ا  الط فيمممم  يول 

 -يول الشمممممال–ا  ال ميسممممي  تعممممرن ع  همممما بمممم ع  ممممماي  خمممماوي ، ال سمممميما ممممم  املصمممماود األوووبيمممم  الكبمممم ى. وفمممم  املقابممممل،  ممممه ت البلمممم 

فممرام  كبيمم   فمم  الحسممام ال ممماو . فقمم  أيى انخفممان القمم و  التنافسمممي  لمم ول ال نممرم مقاونمم  بممم ول الشمممال إيممى وجممري اختسفمممات أو 

  أيى ال    ف  الحسام ال او  فق  وهكذا أصبح  أزم  ميزا  امل فرعات أزم  يي  عام2 ف و  ف  الحسابات ال اوي  بي  هذه ال ول .

ممم  ح م  النممات  اإلجمماي  ا حلمم ، وفم  املقابممل لم  تتمم ث  يول أوووبمما  %82إيمى تمم اك  الم ير  العاممم  والخاصم  وصممل  إيمى «  PIIGS»لم ول الممم

الشممالي  كثيمم ا بعمم  إطممس  اليممروو، كممما لمم  تشممه  تمم فقات كبيم    لمم ؤو  األمممرال و ن يجمم  لسياسمماهاا املاليمم  املتناسممق  و التمم  هامم د إيممى 

ا  الطلمم  الكلمم  ممم  الحفمماظ علممى معمم الت تضممخ  منخفضمم ، وهممذا ممما أكسممفاا قمم و  تنافسممي  أكبمم   مقاونمم  بنظي هامما ال نربيمم ، مممما احتممر 

                                       
1- Daniel Gros ,op cit ,p 122. 

, op cit, P5. , Alexandre Jeanneret Elian Chouaib -2 
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والشكل البيان  التاي  يرضق التوي  السمنر  فم  مترسمط  1 وتحقي  فرام  معتب   ف  حساباهاا ال اوي .« PIIGS»جعلها تص و إيى يول الم

صايوات السل  والخ مات( بمسيي  اليروو بالنسب  للبل ا  األساسي  )أملانيما وف نسما وهرلنم ا والنمسما وفنلنم ا الحسام ال او  )صاف  

 وبل يكا( وال ول الف عي  ) أي لن ا، اليرنا ، إسبانيا، إيطاليا والب توال( ملنطق  اليروو.

 (:تطور الحساا اليارع لدول شمال وعنوا منطقة اليورو2-91الشكل )

 
source : La source : Elian Chouaib , Alexandre Jeanneret,la crise de la dette en euroupe , Revue d’analyse économique, vol. 91, 

no 4 ,décembre 2015 ,P607. 

  كا  و ل  يت  التعاق  على ال ير  الخاوجي  للبل ا  الط في  فقط م  قبل الحكرمات بل أيضا م  قبل القطا  الخاص الذ

مثقس بال ير  وهذا بسس  ضع  تنافسيت  مقاون  ب ول  مال منطق  اليروو، فق   ه  القطا  الخاص األملان  فرام  مالي  

والشكل التاي  يرضق لنا تطرو ال ي  )كنسب  متري  م  النات  ا حل  اإلجماي ( للقطا  2م  النات  ا حل  اإلجماي  ، ٪2كبي   بلو  نحر 

 .0222ال( ملنطق  اليروو منذ عام )أي لن ا واليرنا  وإسبانيا وإيطاليا والب تو  PIIGSف  يول الخاص والعام 

 

 

 

 

                                       
ي  الثمممان  حرل:واقممم  امللتقمممى الممم و  مسيييتقبل االتحييياد اال تصيييادع والنقيييدع األوروبيييي فيييي ظيييل  أزمييية اليييديون السييييادية لليونيييان  برخممماو  لحلر،عايممم  وليممم ،-1

 .2،ص 0200فيف    09/07التكتست زم  األزمات، امل ك  ال ام   الراي ، ال  ام ، يرم  
2- Elian Chouaib , Alexandre Jeanneret ,op cit, P 6. 
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 PIIGS(:تطور الديون الوارعية للقطاع الح ومي لدول 2-99الشكل )

 
source : Elian Chouaib , Alexandre Jeanneret,la crise de la dette en euroupe , , Revue d’analyse économique, vol. 91, no 4 

,décembre 2015 ,P608. 

 PIIGS(:تطور الديون الوارعية للقطاع الواص لدول 2-19الشكل )

 
source : Elian Chouaib , Alexandre Jeanneret,la crise de la dette en euroupe , , Revue d’analyse économique, vol. 91, no 4 

,décembre 2015 ,P608. 

ف  عام  يمك  القرل أ  القيري املدسسي  الت  تف ضها الرح   النق ي  ه  أح  األسمبام التم  سماهم  فم  زيماي  التباعم  بمي  وبص    

تصممحيط ال  مم  فمم  مممرازي  ممم فرعاهاا عمم  ط يمم  تخفممي  «  PIIGS»تسممتطي  يول الممم المم ول الشمممالي  وال نربيمم ، فعلممى سمم يل املثممال ال

ال زالمم  تحممتف  «  PIIGS»ممم   ل ممذم وؤو  األمممرال إليامما ن يجمم  ا ممت اكها فمم  اليممروو. فمم  حممي  أ  يول المممقيممم  العملمم  أو وفمم  أسممعاو الفا
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بح يساا  ف  مجال السياس  املالي  حيث يمك  أ  تستخ مها ك يا   لكبط جماح اإلنفا  الحكمرم  و زيماي  الضم ام  للحم  مم  االسمساسن 

 لس اي ال ير  الخاوجي . واحترا  الطل  الكل  مما لسمط بترفي  مراوي

 انلفاض تكلفة اال تراض .3

تق م  قبل وخسل ظ ود األزم  سرا  ف  
ا
سايت أسعاو الفام   ال میسـ  الحقـقـ  املنخفض  لفت ات طریل  أبل  االقتصايیات امل

سحمم  بممط  فمم  الرالیممات املتحمم   األم یكـمم ، اإلتحمماي األوووبمم ، و الـابمما ..الب، و یتخممذ البنمم  امل كمم   قمم او خفمم  معمم  ل الفاممم   عنمم ما ی 

اإلقتصمماي بشممكل عممام لتصممل إيممى م حلمم  اإلنتعمماش  معمم الت النمممر اإلقتصمماي ، ممم  أجممل ضممب كمـممات كبيمم   ممم  السممـرل  لمم ف  ح كمم  

  مم  و ت تكم  همذه األيا  مم  خمسل اإللتمزام الصم یط أو الضممن  للبنم  امل كم   للحفماظ علمى معم ل الفامم   ال می مد  الق یم .اإلقتصماي 

الصممممف  لفتمممم   معـنمممم ، و يامممم د هممممذا اإلجمممم ا  إيممممى ت سممممـخ الترقعممممات املسممممتقبلـ  لسممممع  الفاممممم   عنمممم  مسممممترى جمممم  مممممنخف ، مممممما یممممدي  

بالضممم وو  إيمممى انخفمممان معممم ل الفامممم   و اوتفممما  ترقعمممات التضمممخ  التممم  ترلممم ها السـاسممم  النق یممم  الترسمممعـ  املنتة ممم  للبنممم  امل كممم  ، 

 1ع  مسترى تضخ  مسسا د أعلى و ق  قام البن  امل ك   األوووب  بع   تخفـضات ت ویجـ  ومتتالـ  . إضاف  إيى إمكانـ  إعسن 

وبالحممم يث عممم  االتحممماي االوووبممم  فلقممم  كانممم  املفاجممم   فيمممما يخمممص األزمممم  اليرنانيممم  خاصممم  و أ  الكثيممم  مممم  الممم ول كانممم  تعمممان  مممم  

ال    بمعنم  أناما تفم  مما ال تملم  عم  ط يم  الترسم  فم  اإلنفما  لوم ن االسم ثماو مشكل  ال    ف  املرازن ، وتعتم  على مب أ التمريل بم

 مممما، لكممم  املشمممكل  ليسممم  فممم  مقممم او الممم ي  العمممام بمممل نسمممب  الفامممم   علمممى الممم ي  
ا
أو حتممم  أوجممم  اإلنفممما  األخممم ى، و همممر مبممم أ مسمممتق  نرعممما

هممممذا األخيمممم  الممممذ  يتحمممم ي 0200سممممن    % 00.22تفمممم  إيممممى لي   % 9بالنسممممب  للقمممم ون اليرنانيمممم  الممممذ  هممممر باألسمممما  كمممما  منخقضمممما حممممراي  

 2وعلى ال ب  م  تنر   اليرنا  ملصايو اقت اضها، إال أ  هذه ال ير  ل  تحق  األه اد امل جر  مناا . بمسترى الثق  ف  االقتصاي.

ج ي يخرلها لستحاي النق   ، فبم ن يج  ملا تق م، استم ت اليرنا  ف  سياسي  الل ر  إيى االقت ان يو  حسام لت اعيات ذل 

والذ  كان   %02مقاون  م  %2األوووب  استفايت اليرنا  م  ت  ي   الحصرل على الق ون ب سعاو فام   منخفض  وصل  أقل م  

، حت  إ  أح  السياسيي  األوووبيي  قال إ   اليرنا  م من  وزايت   اهساا لسقت ان تقت ن ب  قبل انظمامها ملنطق  اليروو ،

ر  .كا  اإلنفا  يفر  بكثي  مسترى ال خل، وكر  أ  هذه الحال  استم ت لسنرات طريل ، فق  كا  ينظ  إلياا على أناا حال  يي

طبيعي  يو  أ  يكر  ل ى الساس  اليرنانيي  خط  عملي  ملراجهساا والتعامل معها. بقي  القضي  االقتصايي  اليرناني  قضي  ياخلي  

بل العسج إيى أ  أصبح  اليرنا  عضرا ف  ا  مرع  األوووبي  ث  االتحاي األوووب  وبع ها عضرا ف  على مسترى الت اعيات وس

 ل ال ابب  ف  يخرل منطق  اليروو.الرح   النق ي  األوووبي  والت  وض  االتحاي األوووب  لها   وطا اقتصايي  تلتزم ااا ال و 

 

 

 

 

                                       
روبيي فييي ُمواعهيية أزميية الييد ون السييیاد ة يا لیيية أدوات السیاةيية النقد ية التقلید يية ويمليير التقلید يية للبنييك املركييزع األو نرفمل سمممایل  ، فضممـل  برطممرو ،  -1

 .207-209، ص ص0202،الع ا ،  44مجل  كلـ  بو اي للعلرم االقتصايی  ال امع ، الع ي  األوروبیة 
عييياون الوليايييي تيييأ ملر أزمييية منطقييية الييييورو  ليييى العال يييات اال تصيييادية األوروبيييية ميييع دول مجليييع الت،   ييييييرا ة فيييي أزمييييية اليييديون اليونانيييييية لشمممه  مسمممعري ، -2

 .8،ص0202/ما  27/28،ال  ام ، سكيك  ،0222أوت  02إياو  االتحايات النق ي  ف  ظل األزمات املالي ،جامع   امللتقى ال وي  الثام  حرل: 
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 اال تراض طويلة االعل (:تغيملرات أةعار الفا دة  لى2-11الشكل ر م )

 
source : Elian Chouaib , Alexandre Jeanneret,la crise de la dette en euroupe  , Revue d’analyse économique, vol. 91, no 4 

,décembre 2015 ,P602. 

 ضعف ةياةة املوازنة والعيز املالي في منطقة اليورو الفرع الثالث:

النق يمم  التمم  تمم  تحريممل سملط  اتخاذهمما إيممى املسممترى األوووبمم  فمم  إطمماو الرحمم   االقتصممايي  والنق يمم   حيمث أنمم  علممى عكمم  القمم اوات 

األوووبيممم ، فممممإ  السياسممم  املاليمممم  بقيممم  سمممملطساا علممممى مسمممترى المممم ول األووبيممم  كممممل علمممى حمممم ى، وهممممذا مممما أيى إيممممى وجمممري تنمممماق  علممممى 

ق يمم  فممر  قط يمم ، فمم  تبقممى السياسمم  املاليمم  علممى املسممترى القطمم  . مسممترى اإلتحمماي النقمم   واالقتصمماي ، أيمم  تكممر  السياسمم  الن

فم  إعطا  السياس  املالي  م ي ا م  األهمي  ف  السياس  االقتصايي  العامل  لل ول  تبعا لعفكاو الكينيزي ، فق  أصبح  سياس  

التراز  املرازن . بي  أ  همذا االختيماو صمع   املرازن  تلع  يووا مهما ف  عملي  االستق او االقتصاي ، م  خسل البحث ع  تحقي 

فمممم  الراقمممم  العملمممم ، فاإلتحمممماي األوووبمممم  ال يملمممم  م كمممم ا للسياسممممات االقتصممممايي  قممممايو علممممى ترجيمممم  وتنسممممي  السياسمممم  املرازنيمممم  لمممم ول 

  الرصرل إيى إيجماي اإلتحاي م  خسل م اقب  املرازنات القط ي ، وق  صع  هذا الرض  على السلطات االقتصايي  لإلتحاي األوووب

 1م ي  م  السياسات املالي  والنق ي  املثلى.

 إذ املاضمد ، القم    مم  األخيم   العشم يات إيمى جمذووها تعمريوفيي هيذا االطيار وبالحيديث  ين العييوزات املاليية فيي منطقية الييورو 

 همذا تطمرو  ثم  الخمام، الم اخل  لنمات ا مم  %2.4م  0272-0290الفتم   فم  يقم و املترسمط فم  ميزانيما ع م ا األووو منطقم  يول  سم ل 

فم   ال  م  نسمب  فمإ  ، وبالتماي  0224-0284 الفتم   فم  مم  %2.2 إيمى انتقمل ثم  ، 0284-0274الفتم    فم  ( PIB ) مم  %٫2.2 إيمى ال  م 

 العملم  إنشما  قيماتاتفا فم  تجاوزهما علمى عم م املتفم  النسمب  وهم  ( PIB ) مم   %2 تجماوزت 0224 إيمى 0272 بي  املمت   للفت   املترسط

 العامليم  االقتصمايي  الظم ود بسم   ملحرظما تحسمنا العمرميم  وضمعي  امليزانيمات ع فم  0227بايم  إيمى 0222 مم  وابتم ا  .املرحم  

قم  منط فم  الم ول  طم د مم  علياما املتفم  امليزانيم  قراعم  احتم ام إطاو ف  املعتم   بالت ابي  والتقي  مع الت الفام  ، وانخفان املسمم ،

                                       
امللتقممى المم وي  الثممام    تييأ ملر أزميية منطقيية اليييورو  لييى العال ييات اال تصييادية األوروبييية مييع دول مجلييع التعيياون الولياييي محممم  لعقممرب ، عبمم هللا عنممان ، -1

 .2، ص0202/ما  27/28،، ال  ام ، سكيك  0222أوت  02إياو  االتحايات النق ي  ف  ظل األزمات املالي ،جامع   حرل:
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 لعزمم  السملبي  اآلثماو جم ا  ولكم  مم  ( PIB ) مم   %0.9 قم وها بنسمب  ( PIB ) مم  %2 يو   مما إيمى تتم نى ال  م  نسمب  جعمل مما األووو،

 لم ول  0202 إيمى0228 مم  أ  األزمم ، تلم  التم  الفتم   فم  ( PIB ) مم % 4.2 إيمى ال  م  نسمب  قفم ت بعم ها(، ومما 0227)  االقتصمايي 

 تمع .مج األووو منطق 

 ازمة الديون السيادية االوروبية بل وخالل  للدولة  (:وضعية اململزانية العامة2-6اليدول ر م )

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنرات/   ال ول 

 3,0- 3,6- 4,2- 6,2- 6,3- 2,2- 0,6- 1,5- 2,6- 02اليروو  منطق  

 0,2- 0,0 1,0- 4,2- 3,2- 0,2- 0,2 1,7- 3,4- أملانيا

 5,7- 8,0- 12,6- 32,1- 13,8- 7,0- 0,3 2,8 1,6  ااي لن

 13,2- 8,8- 10,3- 11,2- 15,1- 10,2- 6,7- 5,9- 6,2- اليرنا 

 7,0- 10,5- 9,6- 9,4- 11,0- 4,4- 2,0 2,2 1,2 اسبانيا

 4,0- 4,8- 5,1- 6,8- 7,2- 3,2- 2,5- 2,3- 3,2- ف نسا

 2,7- 2,9- 3,7- 4,2- 5,3- 2,7- 1,5- 3,6- 4,2- ايطاليا

 4,8- 5,7- 7,4- 11,2- 9,8- 3,8- 3,0- 4,3- 6,2- الب توال

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do Source: 

 %)، 00.0(،والـرنمممما )% 20.0تتعلمممم  خاصممم  بإی لنمممم ا) 0202ومممم  خممممسل ال ممم ول نسحمممم  أ  املعمممم الت امل تفعممم  لنسممممب  ال  ممم  سممممن  

(وتعان  هذه ال ول م  مشماكل م يوجم ، مم  جهم  يیمر  عمرمـم  م تفعم  تسمت    تسم ی  األقسماط % 2.4(واسبانـا )% 00.0الب توال )

مـ  ال  م  فم  امليزانـم  العمرمـم  بمما فياما يیمر  خاوجم  هامم  ذات مم ى زمنم  طریمل األجمل، ومم  جهم  والخ مات سنریا، والت  ت ی  ف  تع

 .أخ ى تفشد  ظاه   ال  ر  والفساي الت  تجعل اإلی ايات ف  مستریات ينـا

يايي   بشممكل بيمم  طبي مم ، وي جمم  السمم   فمم  هممذا ال  مم  املمم م  فمم  امليزانيمم   العاممم  يول االتحمماي األوووبمم  هممر اوتفمما  قممي  المم ير  السمم

وبمقاونمم  وضممعي  منطقمم  اليممروو ممم  وضممعي  بمما   االقتصمماييات، يسحمم  أ  ال  مم  بيمم  نممات  عمم  اوتفمما  فمم  النفقممات، وإنممما هممر نممات  عمم  

 1 انخفان ف  املراوي. وت ت  هذه الرضعي  ن يج  النع ام الثقاف  الض ي ي  ل ى مراطن  بع  ال ول األوووبي  كاليرنا .

 SGP The Stability and Growth Pact -- دم احترام ما ن   لي  ميثاق االةتقرار والنموع الرابع:الفر 

لضمما  أ  تحماف   -the Maastricht Treaty -فم  اطماو معاهم   ماسمت يخ  -convergence criteria - تم  تصممي  معمايي  التقماوم

امم  لعسمعاو وأسمعاو الصم د، ع م  مرازنم  عامم  ممنخف  وكمذل  ييمر  جمي  البل ا  فم  منطقم  اليمروو، علمى اسمتق او املسمترعات الع

خاوجي  منخفض  ، وزو  ثق  ف  أسراقها املالي ، حيمث نمص ميثما  االسمتق او والنممر علمى أ  ال يتجماوز ال  م  فم  امليزانيم  العامم  للم ول 

االجممماي  وهممذا لضممما  النمممر املسممت ام ألعضمما  منطقمم  ممم  النممات  ا حلمم   %92ممم  النممات  ا حلمم  االجممماي  ، والمم ي  العممام  %2أكفمم  ممم  

معمممايي  تقمماوم  أكفممم  صمم ام  مممم  تلمم  املنصمممرص عليامما فممم  معاهمم   ماسمممت يخ ، علمممى  ميثيياق االةيييتقرار والنمييواليممروو. فممم  الب ايمم ، وضممم  

لتلقامي ، وم  ذل ، فقبل الترقيم  علمى واستخ ام العقربات املالي  ا %0س يل املثال. خف  ع   املرازن  إيى النات  ا حل  اإلجماي  إيى 

وزوا  املاليممم  علمممى فممم ن -ثلثممم –امليثممما  تممم  تخفيممم  بعممم  املتطلبمممات التممم  نمممص علياممما همممذا االخيممم ، فعلمممى سممم يل املثال،وقممم  وافممم  أبلبيممم  

                                       
 .9، صمحم  لعقرب ، عب هللا عنان ، م ج  ساب  -1

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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 يم  مم  البلم ا ، بمما فم  ب مات مالي  تلقامي  للمخالفي  النسامان الشم وط املتفم  علياما فم  ميثما  االسمتق او والنممر والمذ  لم  تطبقم  الع

 ذلممم  ف نسممما وأملانيممما، وقممم  سممممط للممم ول املنساكممم  وا خالفممم  مليثممما  االسمممتق او والنممممر أ  يقممم ووا مممما إذا كمممانرا سممميعاقبر  أم ال وهمممذا نظممم ا 

نظمم ا -ذ بعممي  االعتبمماووأيامم  لمم  ي خمم–والتمم  كمما  ت ثي همما ضممعيفا  -معممايي  التقمماوم-لكفمم ها  مقاونمم  بالمم ول التمم  التزممم  ب نفيمم  هممذه املعممايي 

علمممى  0200لقلممسا  ممم  جهمم  وممم  جهمم  أخمم ى حمما  ال تفشممل الرحمم   االوووبيممم  أو النظممام األوووبمم  ممم  ب اياتمم . وقمم  تمم  الترقيمم  فمم  ممماو  

نيمم  اتفاقيمم  ماليمم  ج يمم   والتمم  سمماع ت علممى معال مم  املشمماكل ال ذويمم . والهمم د ممم  هممذه االتفاقيمم  هممر تعمم يل ال  مم  الهيكلمم  فمم  امليزا

ما ل  تك  الوالبي  العظ   م  -نض  تلقامي –)املع ل، م  م اعا  ال وو  االقتصايي (، وتخض  انسااكات هذا الش ط لعقربات مالي  

األعضا  سرد تصرت ض ه. وال ي ال تجن  ال  ا ات قامما بس   ال    الكبي  ف  امليزاني  العام  ل ول منطق  اليروو هنان اسمتءنا  

  1االتفا  فيما يخص األسبام املرضرعي  مثل الكراوت الطبيعي . بالنسب  لهذا

 دا ية  لى مستوى األر ام املعلنة دم وعود مصالفرع الوامع:

حيث ص ح  بع  يول منطق  اليروو كاليرنا  والب توال وإسبانيا ب وقام بي  ححيح  فيما يخص أوقمام وقمي  متوي اهاما االقتصمايي   

نسب  ال ي  إيى النات  ا حل ، نسب  ال    املمرازن ، ...المب، حتم  تمتمك  مم  اسم يفا   م وط االنضممام إيمى األساسي  كمع ل التضخ ، 

  منطق  اليروو، وهذا ما جعلها تراج  الع ي  م  الصعربات بع  ذل  فيما يخص الت قل  م  األوضا  االقتصايي  ال  ي  .

املدسسمممماتي  والهيكليمممم  الخاصمممم  بمنطقمممم  األووو، هنممممان الع يمممم  ممممم  العرامممممل باإلضمممماف  إيممممى هممممذه األسممممبام وأخمممم ى املتعلقمممم  بالبنيمممم  

امل تبطممم  أساسمممما باألزممممم  املاليمممم ، وممممما خلفتمممم  ممممم   ثمممماو علممممى املتويممم ات االقتصممممايي  العامليمممم  وعلممممى سممممي  وأيا  االقتصمممماي العممممال  ، وهممممر ممممما 

 2انعك  سلبا على أيا  بع  اقتصاييات منطق  اليروو.  

 ر السوق املالي ووكاالت التصيیف اال تمانيدو الفرع السادس:

انفجمم ت أزممم  المم یر  فمم  منطقمم  الـممروو بسمم   اإلفمم اط فمم  امل یرنـمم  ممم  طمم د الحكرمممات والهـتممات التابعمم  لهمما، حتمم  أصممبح  بعمم   

اي فممم  تفممماق  األزمممم  همممر الحكرمممات بيممم  قمممايو  علمممى تسممم ی  خممم مات الممم یر ، بمعنممم  إفسسمممها ال   ممم  )الـرنممما  ، الب تومممال، ای لنممم ا (، ومممما ز 

صممممعرب  الحصممممرل علممممى األمممممرال فمممم  السممممر  املالـمممم  بشمممم وط مناسممممب  )سممممع  الفاممممم  ، عممممسو  ا خمممماط  وعممممسو  التمممم مي ( ممممم  جمممم ا  تخممممرد 

املس ثم ی ، وخصرصا ف  ظل الق اوات الت  اتخذهاا وكاالت التصنـ  االمتممان  بإعماي  تصمنـ  الم یر  العمرمـم  لم ول املنطقم ، وهمر 

یعن  وف  مع الت الفامم   وعمسو  التم مي  بإعماي  تصمنـ  الم یر  العمرمـم ، واألثم  الكبيم  المذ  أح ثتم  وكماالت التصمنـ  علمى أزمم  ما 

 3على تخفـ  التصنـ  االمتمان  لع   يول. s’Poor&Standardمنطق  الـروو هر إق ام وكال  

 قبمل عليم  كما  عمما بتخفمي  تصمنيفها األووو منطقم  يول  مم  يم الع  تصمني  إعماي  إيمى االمتممان  التصمني  وكماالت وقم  عمم ت

 أزمم  ع فساما التم  للتطمروات تبعما ) Moody’s و Standard &poor’s) االمتممان ) التصمني  لركماالت القم اوات همذه جما ت وقم  األزمم ،

 تميمزت للمنطقم  االقتصمايي  الرضمعي  وأ  خصرصما تباعما، الم ول  مم  الع ي  مس  الع وى الت  وحاالت املنطق  ف  السيايي  ال ير  

                                       
1-Paulina Srovnalikova 0وJuste Razinskaite , THE EUROZONE CRISIS AND THE EFFECT OF BREXIT, Vadyba- Journal of Management- , 

vol 30,  0№ , lithuania ,2017,p p 97-98.  
 .9، صم ج  ساب  محم  لعقرب ، عب هللا عنان ، -2
البحمث العل م ،  ،عمماي 07، مجلم  العلمرم االقتصمايی ، العم ي -دراةة حالة الیونيان-دو ر املعلومة في أزمة الد ون السیاد ة بروی  هشام ، عفـ  هنا ،  -3

 .04،ص0209جامع  السريا  للعلرم والتكنرلرجيا، السريا ،
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 نجاعم  القطما  حمرل  الشمكرن وت ايم  املاليم  األسمرا  فم  السميايي  السمن ات علمى ا خماط   عمسو  واوتفما  املد  ات االقتصمايي  بت اج 

 (، AAى)أينم تصمني  علمى حمام   ( واصمبح (AAA املمتماز تصمنيفها ف نسما فقم ت ال  يم  التصمني  همذا إثم  وعلمى .األوووبم  املصم ف 

 .1أخ ى  يول  8 تصني  إعاي  إيى باإلضاف 

 :األورو ملنطقة اال تماني التصييف في الن ر (:ر ادة2-1اليدول ر م )

 
Source : Gaillard Jean pierre, Les marchés financiers : évolutions récentes et perspectives, Revue de stabilité financière, 

n :23, Banque centrale de Luxembourg, Luxembourg, 2013, p 26 

 املطل  الثاني: أزمة الديون السيادية اليونانية

م  % 2،%بینما تشكل ال واع  نسب   00،الصناع  % 82ی وو االقتصاي الـرنان  أساسا حرل قطا  الخ مات والذ  یشكل نسب  

ملـر  م   04و2عات ال میسـ  الت  یقرم علياا الـرنا ، والت  وصل  إيى النات  القرم  االقتصاي ، كما یع  قطا  السـاح  أح  الصنا

، والذ  ت  تصنـف  ف  امل تب  السابع  ضم  البلم ا  األكفم  زیماو  فم  االتحماي األووبم ، كمما أ  الـرنما  أیضما  0222السـاح ال ولـي  عام 

 مقاون   24مل تب  عضرا ف  صن و  النق  ال وي  ومنظم  التجاو  العاملـ ، وی ت  ف  ا
ا
على مد   العرمل . إ  اقتصاي الـرنا  صوي  نس ـا

ممم  النممات  ا حلمم  اإلجممماي . وملمم   طریلمم  اعتمماي الـرنممانـر  علممى % 42باملقممایی  األوووبـمم ، ویعممان  ممم  تضممخ  فمم  القطمما  العممام یصممل إيممى 

  إيممى منطقمم  الـممروو. حـممث اعتممايت الـرنمما  علممى أ  یكممر  العممی  فممر  طاقمم  ممم خرالها ، وهممذه الفتمم   ت جمم  إيممى ممما قبممل انضمممام الـرنمما

                                       
 ،02، العم ي 02مجلم  االصمسحات االقتصمايي  واالنم ملج فم  االقتصماي العال  ،ا  لم  األورو  منطقية  ليى السييادية اليديون  أزمية تيدا يات مص يط أحمم ،-1

 . .2ص،20/00/0202امل وس  العليا للتجاو ، ال  ام ،
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لقممم   .ع مم  املرازنمم  فيامما أكفممم  ممم  ضممع  الحممم  املسمممرح بمم  فمم  منطقممم  الـممروو، ولسممنرات طریلممم  اتسممم  بمشممكست اقتصمممايی  هـكلـمم 

خفمان أسمعاو الفامم   سمنریا، وبان % 4،حـمث كما  النممر االقتصماي  یفمر  نسمب   0222اسمتفايت الـرنما  مم  النممر القمر  لسمنرات 

امل تبط  بانضمامها ملنطق  الـروو، م  أجل ال یاي  الراسع  لإلنفا  العام )الصح ، ال عای  االجتماعـ ، التعلمـ  والسـاسم  العامم (، 

 .املاي  والتجاو   أيى إيى ت خي  اإلصسحات املالـ  والهـكلـ  والت  كا  م    ناا أ  تساه  ف  است ام  النظام، مما نت  عن  زیاي  ال   

أ  بعم  سمنتي  مم  إنشما  همذه  2001،وٕا يمى منطقم  الـمروو عمام  0280باإلضاف  لذل  انض  االقتصماي الـرنمان  إيمى االتحماي األووبم  عمام 

 املنطق  ، ولل خرل ف  منطق  الـروو یج  على ال ول  استرفا  معايي  االنظمام املنصرص علياا ف  معاه   ماست يخ .

،ل  تلب  الـرنا  معایي  االنضمام إلياا، وللتول  على هذه املشمكل  قامم  الـرنما   0222أن  أثنا  إنشا  منطق  الـروو عام لق  تبي  

، حـمث أ  همذه العملـم  سممح  للـرنما  بتطهيم  حسماباهاا Sachs Goldmanبتروی  يیرناا م  قبل أكبم  املصماود الخاصم  واملع وفم  بمم 

فمممم  منطقمممم  الـممممروو. هممممذه املنتجممممات املتطممممرو  والتمممم  تمممم  ترویقهمممما وصممممل  ناایمممم  صممممسحـساا )حـممممث فمممم  األصممممل فتمممم   وبالتمممماي  إمكانـمممم  المممم خرل 

زايت الرضممممم  سمممممر ا وأيت إيممممى زیممممماي  عمممم   الممممم یر  علمممممى  0228سمممممنرات(، إال أ  األزمممممم  املالـمممم  العاملـممممم  لعممممام  02اسممممتحقاقها كانممممم  ملمممم   

مم  النمات  ا حلم  اإلجمماي  بعم  أ  % 7,12علمى أ  ع م  امليزانـم  فم  الـرنما  وصمل نسمب   ،تم  اإلعمس  0222ف   ه  نرفمب  سن   .الـرنا 

م  قبل الحكرم  السمابق  بمعنم  أنم  تم  التوطـم  عم  همذه األوقمام، وهمذا یرضمق لنما التسعم  باملعلرمم  واملتمثلم  فم  عم م % 9ذك  نسب  

ممممم  النمممممات  ا حلممممم   % 002سمممممن  كانمممم  نسمممممب  الممممم ی  العممممام تق یبممممما حمممممراي  ذكمممم  ع ممممم  امليزانـممممم  للـرنمممما  بنسممممم ت  الصمممممحـح ، وممممم  ناایممممم  ال

االجمممماي ،و أنممم  إذا تممم  تمممرفي  هـاكمممل مرضمممرعـ  إلياو  املعلرمممم  بشمممفافـ  كممما  سیسممماه  فممم  تقلـمممل ح ممم  االضمممط ابات.وم  نشمممر  األزمممم  

األووبـممممم ، ونظممممم ا للتسعممممم  المممممذ  تممممم  علمممممى مسمممممترى  وتممممم اعـاهاا علمممممى االقتصمممممايیات العاملـممممم  بمممممما فياممممما الممممم ول  0228املالـممممم  العاملـممممم  لعمممممام 

إحصممامـات ع ممم  امليزانـممم  فمم  الـرنممما  أيى إيمممى وي فعممل عنـممم  مممم  قبممل املضممماوبي ، ومممم  طمم د وكممماالت التصمممنـ ، مسممتفـ   مممم  الطلممم  

تم مي  حمرل خطم  القر  على الت مي  واملوذ  ف  نف  الرقم  بمالخرد مم  الفشمل أيى باملضماوبي  إيمى  م ا  كمـمات ضمخم  مم  عقمري ال

،إ  االوتفا  ف  أسعاو وعام ات هذه األووا  املالـم  علمى مسمترى السمر  الثمانر  للم ی  العمام  CDS ع م ال س ی  والت  كا  یطل  علياا

سمرا  الـرنان  ع ز الذع  وزاي ف  عملـات املضاوب  على االنخفان على هذه األووا  املالـ ، وبالتاي  فإ  الطلم  القمر  علمى مسمترى األ 

، ممما أيى إيمى زیماي خطم  عم م ال سم ی  مم  جهم ،وم  جهم  أخم ى،  CDS الـرنانـم  سم   اوتفما  فم  أقسماط التم مي  علمى CDS بخصمرص

كممما  وي فعمممل وكممماالت التصمممنـ  مبكممم ا، حـمممث قامممم  همممذه األخيممم   بممم  ا مممم   مممه  يیسممممب  بتخفمممـ  عسممممات التنقمممـط املتعلقممم  بالممم یر  

التم  خفضم   s’Moody ، وتلياما وكالم  BBB إيمى AA **العسمات م  Standard s’ and Poorو Fitch سساتالسـايی  للـرنا ، وأن ل  مد 

 C . 1إيى  Bالتصنـ  م 

 الفرع األول: مالم   امة حول اال تصاد اليوناني

 یطان ، وعلـ  فق  عمل  م  املسل  ب  أ  االقتصاي الـرنان  لی  بذل  الح   الذ  هر علـ  االقتصاي األملان  أو الف ن د  أو الب

الـرنممما  علمممى االنضممممام إيمممى اإلتحممماي األوووبممم ، حتممم  تسمممتفـ  مممم  امل ایممما التممم  یرف هممما همممذا التكتمممل االقتصممماي  الكبيممم ، مممم  خمممسل قممم ون 

سبام الت  ال ع  الت  تحصل علياا م  أجل ت هـل اقتصايها للرصرل إيى معایي  االتحاي األوووب ، إال أ  هنان الع ی  م  العرامل واأل 

 .   أيت م  م وو الرق  إيى ان ال  أزم  ال یر  السـايی 

                                       
 .02-04بروی  هشام ، عفـ  هنا  ،م ج  ساب ،ص ص -1
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 أوال:وا ع اال تصاد اليوناني

قبل الح يث ع  األزم  االقتصايي  اليرناني  والرلرج إيى ما يمك  أ  تدي  إلي  ضورطها املتزاي   م  عراقم  وخيمم  هام ي بانتقمال 

 1 ال  الع ب  نستع ن بإيجاز   ي  أه  مسمط ال ول  اليرناني :الع وى إيى بل ا  االتحاي األوووب  وبل ا  الع

   تقمم  اليرنمما  ضمممم  منطقمم  البلقمما  ال نمممرب  فمم  جنمممرم  مم   أوووبمما وظلممم  لفتمم   طريلممم  تمثممل أحمم  البلممم ا  األوووبيمم  األساسمممي

 واستطاع  إح از مكان  اقتصايي  عاملي  م مرق .

 ا حلم  اإلجمماي ، النمات  مم   75,5 %بحمراي  و سماه  الخم مات قطما  : هم  ,اسمي أس يعاممات ثمست علمى اليرنمان  االقتصماي يقمرم 

 انم  إيمى إضماف  ,ا حلم  اإلجمماي  النمات  مم  %02.9بحمراي  و سماه  الصمناع  وقطما  العممل، قمر  مم  %98 لسمترع  أنم  إيمى إضماف 

 لسمترع  أنم  إيمى إضماف  اإلجمماي ، النمات  ا حلم   إجمماي مم  3,7 بحمراي  و سماه  ال واعم  وقطما  العمل، قر  م  %02 حراي  لسترع 

 2األخ ى. األوووب  االتحاي ب ول  مقاون  م تفعا تمثل مد  ا نسب  ، وه %2 حراي  البطال  نسب  وتبلغ ,هذا .العمل قر  م   00%

 لعامليمم  واالتحمماي األوووبمم  وتمثممل اليرنمما  عضممرا فمماعس فمم  كبمم ى املنظمممات االقتصممايي  اإلقليميمم  وال وليمم  مثممل منظممم  التجمماو  ا

 ومنطق  اليروو.

   فمم    0200مليمر  نسمم ، أمما النممات  ا حلم  اإلجمماي  فبلمغ سمن   00.4كم  م بم  ويبلممغ عم ي السمكا   020222وتبلمغ مسماح  اليرنما

 يوالو. 22980 ملياو يوالو وعلى هذا األسا  يبلغ يخل الف ي السنر  نحر 222.0ملياو يوالو وف  ح ه األينى  242ح ه األعلى 

  انيا:الولل الهي لي في اال تصاد اليوناني

وتتمثممل أهمم  مظمماه  الخلممل فمم  االقتصمماي  الخلممل الهـكلمم  الممذ  یعممان  منمم  االقتصمماي الـرنممان  كمما  العامممل االسايممد  لحمم وت االزممم ،

 3الـرنان  ف  التاي :

  وسمماه  % 4بنسممب   0227نتعا مما ونشمماطا خممسل الفتمم   : حقمم  االقتصمماي الـرنممان  االتوةييع فييي االةييمل ال  املمييول ميين االةييتدانة

بممممذل  تسممممهـل الترسمممم  فمممم  مممممنط القمممم ون وال سممممهـست االمتمانـمممم  ممممم  قبممممل البنممممرن، مممممما أيى إيممممى زیمممماي  اسممممساسن القطمممما  الخمممماص، وزاي 

 ، فممم  زیممماي  ع ممم  ، %كمممذل  سمماه  ضمممع  التحصمممـل الضمم یب 20بینمممما ز ايت اإلیمم ايات بنسمممب  % 87اإلنفمما  خمممسل همممذه الفتمم   بنسمممب  

سممنریا، وزايت  4بلـمر  أووو  02ميمزا  املم فرعات، بسم   الفسماي املتفشمد  فم  جهماز القطما  العمام، وتقم و قـمم  السام م الضم یب  بمبلمغ 

 سنریا ؛ % 2ال وات  بمع ل 

 :اوتفمما  مسممتریات  حـممث یصممن  االقتصمماي الـرنممان  فمم  أوووبمما علممى انمم  بيمم  تناف ممد  بسمم   انلفيياض تنايسييیة اال تصيياد الیونيياني

لويم  األجرو الذ  ال یصاحب  زیايات مماثل  ف  اإلنتاجـ  للعامل الـرنان ، و هر ما یت ت  علـ  اوتفا  تكالـ  السل  الـرنانـ  ) بالنسب  

المذ  یحتماج الـرنانـي (، وهر ما یدي  إيى خف  الطل  الخاوي  على الصايوات الـرنانـم ، ومم  ثم  تصماع  ع م  امليمزا  التجماو  ااما، و 

 هر اآلخ  لتمریل ؛ 

                                       
 .029-022،ص ص 0200،ياو الفك  ال ام  ، اإلسكن وي ، مص ،األزمات املالية واال تصادية في ضو  الرأةمالية واإلةالم وم   محمري،  1 

 . 22، ص0202، جامع  ووقل ،ال  ام ، 02، مجل  الباحث، الع ي -والحلول  األةباا- اليونان في السيادع الدين أزمةنروال ي ، برالكرو  2
مجل  يواسات ف  االقتصماي  .( 2915-2999انعكاةات ازمة الد ون السیاد ة في الیونان  لى اإل تصاد اليزا رع )فس  عل ، هان  محم  و ساو  زیترن ،  -3

 .424-422، ص ص 0209، ال  ام ، 2، جامع  ال  ام   20، الع ي  22والتجاو  واملالي ، ا  ل  
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  :وذل  ن ـج  النخ اط الـرنا  ف  اتقافـ  االتحاي النق   األوووب ، والت  بمقتضماها تم  إلوما  ال واخمم    دم وعود  ملة وطنیة

  تنافسممـساا الـرنانـمم  واسمم ب الها بمماألووو، وهممر ممما حمم م الـرنمما  ممم  ميممز  االسممتفاي  ممم  تبنمم  سـاسممات تخفممـ  قـممم  العملمم  ل فمم  يوجمم

 وملراجه  مشكست ميزاناا التجاو ؛

 :مثلممم  مثممل بممما   يول العممال  وذلممم  بسمم   األوضممما  االقتصممايی  السمممیت  التمم  صممماحب   حاليية ال سييياد التييي  تعيييرض لهيييا اال تصيياد

 ظ ود األزم  املالـ  العاملـ ، وهر ما تس   ف  استم او اوتفا  ع   امليزانـ  واوتفا  مع الت البطال  ؛

  ذلمم  أ  البمم ام  املقت حمم  ملعال مم  األزممم  الـرنانـمم  تصمم  بشممكل أسايممد  فمم  وفمم   د اإلصييالح ةييوف تعقييد الوضييع اال تصييادع:عهييو

مع الت الض ام  وخف  مستریات ال وات  ويخرل املرظفي  ف  الحكرم  وتقلـل اإلنفما  الحكمرم  ملعال م  األوضما  الحماي  للمرازنم  

 العام .

 اليونان: في السيادية الديون الفرع الثاني:أةباا أزمة 

لق  أيى تحم  ال ول األعضا  باالتحاي األوووب  الس يفا    وط االنضمام لليروو إيى اإلف اط ف  االقت ان م  أجل وف  معم الت 

  النممممر وتحسمممي  األيا  االقتصممماي ، وكمممذل  القيمممام بتلفيممم  بعممم  مد ممم ات األيا  االقتصممماي  وخاصممم  مممما يتعلممم  بمد ممم  ع ممم  املرازنممم

العام ، وهر ما جعل بع  هذه ال ول ت بمي  أو بمعنم  أحمق تعلم  فم  وقم  متم خ  عم  حقيقم  وضمعها املماي . وكانم  املد م ات الحقيقيم  

 صايم  ف  كثي  م  هذه البل ا  خاص  ف  اليرنا .

هممذه العضممري ، وقبلمم  كمم  تممتمك  ممم  االسممت ان  ب قممل سممع  فاممم   تمنحمم   0220جممانف   20فقمم  يخلمم  اليرنمما  منطقمم  اليممروو يممرم 

ا حم ي ل  م  امليزانيم  املقمم و واملتفم  عليم  فم  اتفاقيم  ماسمت يخ . وتعممري بم ايات األزمم  حسم  العمال  األم يكم  ايمم وي   %2فمروا بحماج  

ك  س يل و إيى إس اد اليرنا  ف  االقت ان ا ختب  خل  قنما  مم  الخم   البنكيم  وإخفما  الحقمام . وبمسماع   مم  بنم  برلم ما  سما

Goldman Sachs  وبي ه م  البنرن انخ ط  اليرنا  ف  صفقات مالي  أجن ي  وباع  ممراوي ماليم  مسمتقبلي  ثم  أسم ل  علمى التزاماهاما

املالي  بطا  حال يو  ظهروها ف  امليزاني  باستخ ام  ليات لعت د بن  برل ما  ساك  حاليا ب ناا كان  تفتق  إيى الشفافي  املطلرب . 

حلمممم  الكاوثمممم  باليرنمممما  أل  حكرمسامممما خمممم ع   مممم كا ها األوووبيممممي  ألعممممرام بممممإعس  إحصمممماميات زامفمممم . ولكمممم  تت هممممل لسلتحمممما  وعليمممم  فقمممم  

م  0222مم  النمات  ا حلم  اإلجمماي  فم  عمام  %8و0بعضري  منطقم  اليمروو فقم  أكم ت الحكرمم  اليرنانيم  أ  ال  م  فم  ميزانيساما لم  يتجماوز 

 عم  سمق  
ا
مم  النمات  ا حلم  اإلجمماي  المذ  ح يتم  معاهم   ماسمت يخ .  ويدكم  هماي  في نم  سم   أ  ذلم  الم ق   %2المموهر ما يقل كثي ا

ِع  ، ذك ت هيتم  اإلحصما  األوووبيم   يرووسمتات  فم  
ِبع   أووا  اليروو ب خاود يرناني  ووز 

ا
ل  يك  ل  أ  أسا  م  الراق . وبع  أ  ط

 فم  ال مخا ، وفم  وقم  0222فم  عمام  %2و2نانيم  كما  تق ي  لها أ  ال  م  فم  امليزانيم  الير 
ا
 مف طما

ا
. ووبم  ذلم  فمإ  الم ق  املعم ل كما  أيضما

  1الح  ت اجع  عن  اليرووستات.

 

 

 

                                       
،امللتقمى الم وي  الثمان  حمرل: واقم  أزمة الديون السيادية فيي االتحياد األوروبيي وأ رهيا  ليى مسيتقبل الييورو : حالية اليونيان ي  يح   سمي  ،فضيل وال ،   1 

 .9-2،ص ص  0200فيف    07و  09التكتست االقتصايي  زم  األزمات ،امل ك  ال ام   بالراي  ،ال  ام ،يرم  
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 ارتفاع حيم الديون الوارعية لليونانأوال:

وهمذا لعنم    %020م م تفعما جم ا حيمث قم و   0220لقم  كما  ح م  الم ي  الحكمرم  لليرنما  عنم  انضممامها إيمى منطقم  اليمروو سمن  

م  النات  ا حل  اإلجماي ، إال أن  ل  يت  التص يط  %92أناا ل  تسترف  معايي  االنضمام املتف  علياا ف  اتفاقي  ماست يخ  واملق و  م  

 بالقيم  الحقيقي  لل    فق  ت  إخفا  الحقيق  وت  إظهاو ال    على أن  ضم  املعايي  املتف  علياا.

 Georgeيرمممما هامممما فممم  تممماويخ األزمممم  اليرنانيممم  عنممم ما فجممم  وزيممم  املاليممم  ال  يممم  )جمممروج بابانممم وو( ) 0222أكتمممرب   02 لعتبممم  يمممرم    

Papandreou   )( ) كرسممتا(  قنبلمم  ممم  العيمماو الثقيممل وذلمم  بإعسنمم  أ  أوقممام ومممي  الممرزوا  السممابKostas  بيمم  حممحيح  وال تعكمم )

مممم  النمممات  اإلجمممماي  ا حلممم  بممم ل  % 8و00  ال  ممم  الحقيقممم  فممم  املرازنممم  العامممم  اليرنانيممم  يقممم و بمممم الرضممم  الحقيقممم  لسقتصممماي اليرنمممان  وأ

2.9%.1 

بع  هذه التص يحات، ب أ حمل  السن ات اليرناني ، بما ف  ذل  الع ي  م  البنرن ف  منطق  اليروو، بالقل  بش   قم و  الحكرمم  

 ,Fitch, Standard & Poor’s)، قامم  وكماالت التصمني  االمتممان  ال ميسمي  0222لعمام اليرنانيم  علمى سم اي ييرناما،و فم  يلسممب  مم  ا

Moody’s) ،  ومممما زاي األممم  تعقيمم ا إيممى جانمم  املد مم ات االقتصممايي  السمملبي   2 بتخفممي  التصممني  االمتمممان  للمم ي  الحكممرم  اليرنممان

اعتبم ت اليرنما  أسمرأ يولم  مقاونم  ببما    0202فم  تق ي هما السمنر  منظمم  الشمفافي  ال وليم   الفساي الذ  ت زح تحت  اليرنا   فحس 

م  النمات  ا حلم  اإلجمماي  فم  حمي  كانم   %4و2أ  ما لعايل  %22يول جنرم أوووبا، فعلى س يل املثال بلو  نسب  السا م الض يب  فياا 

يولم    022مم  مجممر   89جعلم  اليرنما  تحتمل امل تبم   النفقات العام  م تفع  نس يا مقاون  باإلي ايات العام ، همذه العراممل مجتمعم 

 ويمك  ترضيط تطرو ال ي  الحكرم  لليرنا  ف  الشكل املراي : 3واعتب ت بذل  األسرأ ف  االتحاي األوووب .

 (: تطور الدين الح ومي لليونان2-12الشكل ر م )

 
source :Christos Triantafillou, Crise de la dette et programmes D’austérité en Grèce : impacts de l’ajustement pour les 

travailleurs, INE-GSEE,Bruxelles,28/02/2012,p5. 

                                       
امللتقممى المم وي  الثممان  حممرل: واقمم   ،مسييتقبل االتحيياد اال تصييادع والنقييدع األوروبييي فييي ظييل  أزميية الييديون السيييادية لليونيياناو  لحلر،عايمم  وليمم ، برخمم -1 

 .02ص ، 0200فيف    07و  09التكتست االقتصايي  زم  األزمات ،امل ك  ال ام   بالراي  ،ال  ام ،يرم  

، امللتقمى الم وي  الثمان  ومسيتقبل االتحياد األوروبيي تحيت ضيو  ن ريية منطقية العملية املثليى 2919اليديون السييادية فيي العيام أزمية ب  مع و محم  زك يا،  -2 

 .02،ص  0200فيف    07و  09حرل: واق  التكتست االقتصايي  زم  األزمات ،امل ك  ال ام   بالراي  ، ال  ام ،يرم  

 .00ص  ،م ج  ساب ، برخاو  لحلر،عاي  ولي  -3 
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 %28إيممى  0282ممم  النممات  ا حلمم  االجممماي  سممن   %02ممم   0220إيممى  0282لقمم  اوتفعمم  المم ير  السمميايي  اليرنانيمم  خممسل الفتمم   ممم  

، وي ج  الس   ف  ذل  إيى أ  أ  زياي  0220/0227، وق  بقي  عن  هذه املستريات خسل الفت   0222م  النات  ا حل  االجماي  سن  

وصمل اجمماي   0228ولكم  مم  ظهمرو أزمم  الم ه  العقماو  فم  سمن  1ف  مسترى ال ي  العام كان  توطى بال ياي  فم  النمات  ا حلم  اإلجمماي ،

ب يمماي  تقمم و  0200ممم  النممات  ا حلمم  االجممماي  سممن   %028.2ا حل ،ليصممل إيممى حممراي   ممم  النممات  االجممماي  % 002المم ي  العممام إيممى حممراي  

 مسمترى  بكثيم  يفمر   ،وي جم  السم   ال مي مد  فم  تفماه  همذه الم ير  إيمى اإلنفما  الكبيم  المذ  كما 0228مقاونم  بسمن   %72.48بحمراي 

 ال خل.

  معمم ل البطالمم  واوتفمما  فمم  نسممب  ال  مم  فمم  املرازنمم  العاممم ، حيممث إ  مشممكل  المم ير  السمميايي  فمم  اليرنمما  مصممحرب  ايضمما باوتفمما  فمم

، وهمر مما لعنم  أ  سياسمات التقشم  املماي  0222ف  املام  نااي  عام  04ف  املام ، وع   املرازن  إيى نحر  02وصل مع ل البطال  إيى نحر 

اليرنممما  سمممرى الحصمممرل علمممى مسممماع   سمممخي  مممم   كحمممل ملراجهممم  مشمممكل  الممم ير  سمممتعمل علمممى تعميممم  األزمممم  أكفممم ، ومممم  ثممم  لمممي  أممممام

 . 2االتحاي األوووب  وصن و  النق  ال وي  وتطبي  ب نام  لإلصسح لتجاوز هذه الظ ود أو إعس  اإلفس  والترق  ع  س اي ال ير  

فم   2  املامم  إيمى نحمر فم 04حيث إ  السياسات االقتصايي  السزم  ملراجه  اليرنا  مشكل  ال ير  تتمثل ف  خف  ع   املرازن  م  

فمم  املاممم ، )كممما هممر متفمم  عليمم  فمم  معاهمم   ماسممت يخ   92فمم  املاممم  إيممى  002املاممم  ممم  النممات  ا حلمم  اإلجممماي ، وخفمم  نسممب  المم ي  ممم  

 فمم   00الخاصمم  بشمم وط الرحمم   النق يمم  األوووبيمم (، لكمم  املدكمم  أ  خفمم  ع مم  املرازنمم  بنسممب  
ا
 هممامس

ا
اإلنفمما  فمم  املاممم  يتطلمم  خفضمما

الحكممرم  ووفممم  معمم الت الضممم ام ، وهممر مممما لعنممم  زيمماي  معممم الت البطالمم  وزيممماي  مممم فرعات إعانمم  البطالممم  للعمماطلي  عممم  العممممل، أ  أ  

هنمان صممعرب  كبيمم   ملراجهم  املشممكل  ممم  خممسل السياسمات االقتصممايي  التقلي يمم  املتعماود عليامما، ألنامما سياسممات لم  تلقممى  ممعبي  لمم ى 

 سمممم  فمممم  البنمممم  ا  تمممم  اليرنمممما
ا
ن ، وسممممتدث  فمممم  االسممممتق او السيايممممد  واالجتممممما  ، وكممممذل  أل  السياسممم  النق يمممم  التمممم  تلتممممزم اامممما اليرنمممما  ت

امل ك   األوووب  والسياس  املالي  ت س  ل ياا، أ  أ  اليرنا  ال تمل  خياو خف  قيمم  العملم  ل يماي  الصمايوات ووفم  معم الت النممر 

 .ايي ملراجه  مشكل  ال ير  السي

ممم   2یفمم ن االتحمماي األ وووبمم  علممى أعضممام  ال أ  تتجمماوز نسممب  ع مم  املرازنمم  العاممم  % : يز كبمليير فييي املوازنيية العاميية للدوليية انيييا:

فمم   ٪00.2لـمم ت  اعتمم اد الحكرممم  بمم   ع مم  املرازنمم  العاممم  لل ولمم  كنسممب  ممم  النممات  ا حلمم  اإلجممماي  هممر PIB النممات  المم اخل  الخممام

 ، كما أ  سب  وص ح  ب  وهر ما فج  األزم  . ٪ 2.7،ولی  0222ناای  

 

 

 

 

 

                                       
1 - Christos Triantafillou, Crise de la dette et programmes D’austérité en Grèce : impacts de l’ajustement pour les travailleurs, INE-

GSEE,Bruxelles,28/02/2012,p4. 

، االقتصمممممايي   اإللكت وني ،العممممم ي  اليييييدولرة     أزمييييية الييييييورو .. تيييييدا يات  ليييييى اال تصييييياد العيييييالمي أارزهيييييا تق يممممم  مجلممممم  الوممممم د السمممممعريي ،    - 2

 .0202جرا   19،السعريي ، 9222



 األوروبي في ظل أزمة الديون السيادية األووربية  االتحاد.......................................................الفصل الثاني........
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 
 

 (:حيم الديون الوارعية لليونان  بل وخالل األزمة2-1اليدول ر م )

 
Source :European Commission, European Economic Forecast,op.cit,p 107. 

مم   %2 والتم  قم وتمام ملنطقم  اليمروو ضمالنمعمايي  افم       يا حم تجماوز النسمب  أ  ال  م  املمرازن  نسحم  م  خسل ال م ول أعمسه 

،وكمما  يممت  تمريممل النفقممات  0222سممن  % 04،ثمم   0228سممن  % 2.2أعلممى مسممتریات  قبممل تفجمم  األزممم  بممم  النممات  ا حلمم  الخممام، وقمم   ممه 

 الترس  ف  امل یرنـ  الحكرمـ  . العام  ف  املرازن  م  خسل

 ان مديو ات اليونانالعيز املزمن في مملز  الثا:

إ  ما یسح  على األزم  الـرنانـ  هر ازيواجـ  ال    املرازن  م  ال  م  فم  ميمزا  املم فرعات همذا الرضم  أيى إيمى تعمـم  األزمم ، مما  

 وقمم  عمم د الحسممامال ال ولـمم  خاصمم  األووبـمم  مناا،اضممط  الحكرمممات املتسحقمم  علممى م یمم  ممم  االقتمم ان الخمماوي  ممم  أسممرا  وأ  املمم

ال ممماو  لسقتصممماي اليرنمممان  ت ممم يل معممم الت سمممالب  قبمممل وخمممسل أزمممم  الممم ير  السممميايي  األوووبيممم  ، وي جممم  السممم   فممم  ذلممم  همممر فقممم ا  

اليرنمما  التنافسمممي  علمممى املسمممترى العممال   ولكممم  لمممي  السممم   ال مي ممد  المممذ  عممما  التنميممم  حيممث سممماع  هممم وم تممم فقات وؤو  االممممرال 

رنان  على ت هرو   وط التبايل التجاو  والت ثي  على مع الت التحاو  ف  السل  والخ مات ، حيث اوتف  وفق ا  الثق  ف  االقتصاي الي

  1. ل نمر الراويات ع  نمر الصايواتال    ف  الحسام ال او  ن يج  زياي  مع

 األجمرو  اوتفعم  فقم  نتاجيم ،وانخفمان اال  األجمرو  اوتفما  بسم   ال وليم ، التنافسمي  القم و  ت اجم  مم  اليرنانيم  الصمناع  وتعمان 

 2ككل. منطق  اليروو ف  مع ل مترسط ضع  حراي  يروو، البسي تبن  أ  منذ  %5سنر   بمع ل

 أةباا أخرى:رابعا:

 3باالضاف  إيى األسبام السابق  الذك  هنان أسبام أخ ى نذك  مناا:

 سمنرات م ى على انتة   اليرنا  أ  ث   حيث ة:و  دم احترام معايملر الوحدة النقدية األوربي واالحصا ات األر ام تزيف .0

ما سمنرات عشم  مم ى علمى تق م ظل  إذ وه ت مص اقيساا، مرقفها أضعف  مماوسات ما تق يبا  اقتصمايها عم  خاطتم  وإحصماميات أوقاما

 االتحماي  كمر   ائاا، م ك مم  خاوجيم  ضمورط أ  وتفماي  ال اخل ف  الناخبي  لتضليل ميزانيساا ف  وال    ييرناا إلخفا  ح   محاول  ف 

 أ  اتضمق وعنم ما  انم لع  األزمم  القمرم ، النمات  مم  % 3 ا حم ي  النسمب  ميزانيانساما  فم  ال  م  يتجماوز  أال يولم  علمى لشمت ط األوووبم 

                                       
،جامعممم  عمممي  -بيممم  منشمممرو -، أط وحممم  يكتمممرو -دراةييية مقارنييية ميييع مصييير-املواعهييية(-األ يييار–اليييديون السييييادية اليونانيييية )األةيييباا  ممميما  صممماب  صمممالق، -1

 .22،ص 0209 م ، مص ، 
2- Rebecca M. Nelson , Paul Belkin , Derek E. Mix , Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications, Congressional 

Research Service, 18 August, 2011 ,P6. 
 .07-09بروی  هشام ، عفـ  هنا  ،م ج  ساب ، ص ص  -3
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 احتممال تراجم  اليرنما  أ  و يمروو، مليماو 300 تجماوزت املعلنم  الم ير   أ  املسممرح ااا،كمما النسمب  أضمعاد أوبعم  يبلمغ املماي  ال  م 

  1ييرناا. خ م  ع  ال   

،ممما أيى إيمى تم ی   0228:وتحرلها إيى أكب  األزمات املالـ  الت  ع فها االقتصاي ال أسمماي  فم   2991انفجار أزمة الرهن العقارع  ام . 2

امل اقبم  والسمـط   العامم . الع ی  م  الم ول إلنقماذ املصماود وٕا نعماش االقتصماي، ويو  أیم  قـمري، بمعنم  يو  وضم  القطما  املماي  تحم  

،صمم ح  الـرنمما  بنسممب  ال  م  الحقـقـمم  لهمما، كممما  مه ت الع یمم  ممم  البلمم ا  تضمخ  فمم  المم ی  العممام،  0228ون ـجم  لممذل ، بعمم  عمام 

 وأيى ت اج  النشاط االقتصاي  ف  انخفان عام ات الض ام  م  جه ، واوتفا  مع الت البطال  م  جه  أخ ى؛ 

، حـمممث قامممم  الع یمممم  مممم  الصممممنايی  CDS كانمممم  املضممماوب  علممممى الممم یر  الـرنانـممم  متعلقمممم  بعقمممري التمممم مي  علمممى : ملیيييات املضييياربة. 3

، و یكسمم  املضمماوبي  املممال سممرى إذا  Paulson John و Goldman Sachs التحرطـمم  بشمم ا  هممذا النممر  ممم  املنتجممات املشممتق  أهمهمما

 على ال یر ، وحت  إذا ع  ت الـرنا  على تس ی  يیناا؛، أو إذا اوتفع  مع الت الفام   CDS اوتفع  مع الت

لعتبم  ال مي  اليرنمان  أكبم  عم يا مم  بقيم  ال يمرش األووبيم  األخم ى ولم  ميزانيم  ضمخم  خاصم  بم ، كمما . زيادة اإلنفاق  ليى التسي  : 4

يى النزا  العسك   بي  اليرنا  وت كيا أثنا  أ  التجني  إجباو  ف  اليرنا  ما ي ي  ف  ح   اإلنفا  العسك   ويثقل كاهل ال ول ، وق  أ

احممتسل جمم   ممم  قبمم ص إيممى اتسمما  ح مم  اإلنفمما  العسممك   بشممكل كبيمم  نسممب  إيممى النممات  ا حلمم  اإلجممماي  لليرنمما ، بلومم  نسممب  اإلنفمما  

بلمممغ مترسمممط اإلنفممما   0228-0288وتعتبممم  أعلمممى معممم الت النفممما  العسمممك   فممم  أووبممما،وخسل الفتممم    0227سمممن   ٪2.2العسمممك   لليرنممما  

لكمل مم  ف نسما وب يطانيما، وتعتبم  اليرنما  مم   ٪0.2لت كيما  ٪2.4مم  النمات  ا حلم  اإلجمماي  مقاونم  بمعم ل اإلنفما   ٪4العسك   لليرنما  

 .      02222-0222بي  أكب  خم  مشت ي  لعسلح  التقلي ي  ف  العال  وذل  حس  تق ي  معه  ستكهرل  للفت   

ايى الفسمماي االياو  ايممى اسممتفحال ظمماه   السامم م الضمم یب  فمممثس ا عمم  يخممرله  ت مم ـل املهنـممي  )يكتممرو، مهنمم  ،  لضييري:ي:المل ييرا ا. 4

مم   02و 22محام ، وبي ه( ل خرل تقل كثي ا الحقـقـ  كما االقتصاي الس   )الذ  ال یدي  ض ام  عل  اإلطمس ( یتم اوح ح مم  بمي  ٪

. 22عم  الهر  ف  ال    املرازن ، تق و الحصـل  الض ی ـ  بنحر االقتصاي الـرنان  ال س   وهر ی
ا
 3ملـاو يوالو سنریا

فمم  الب ایمم  كانمم  العسمممات التمم  كانمم  تضممعها وكمماالت التنقممـط علممى المم یر  الـرنانـمم  جـمم  ، حـممث بالنسممب  لهمما  دور وكيياالت التنقييی :. 2

لق و  الـرنا  على تس ی  يیرناا، إال أن  كا  واضحا أ  األخطاو الـرنانـ  تشكل تق ی ا منطقـا  CDS كان  املع الت على عقري الت مي 

تممم  التسعمممم  اامممما )نسمممب  ال یر (مقاونمممم  بالمممم ول األووبـممم  األخمممم ى أو االقتصممممايیات النا مممت ، وبعمممم  أ  تمممم هرو تصمممنـ  المممم یر  الـرنانـمممم  

علممى الم یر  الـرنانـم . قمم  خلقم  وكمماالت التنقمـط امل تبطمم   بشمكل كبيم  ممم  قبمل وكمماالت التنقمـط، أيى ذلم  إيممى اوتفما  معمم الت الفرامم 

 التصمني  فم  الكبيم  التحمرل  علمى واضمح  صمرو  لعطم  املمراي  لوالشمك 4مم  عملـمات املضماوب  حالم  مم  المذع  علمى مسمترى األسمرا ؛

 ( أعطم   2004/  1996 مم ) املمتم   الفتم   فخمسل ا  مال، همذا فم  املتخصصم  املدسسمات الثسثم  مم  ا حم ي اليرنما  لم ير   االمتممان 

 إيمى النضممامها طبيعيم  ن يجم  اآلمم ، االسم ثماو أو ال ولم  بصمف  ال وليم  املمال ألسمرا  لم خرل  لليرنما  ومدهلم  متميمز  تصمنيفات كلهما

السملب   ال انم  إيمى املد م ات كمل لتنمزل  العامليم  األزمم  تماويخ 2008 بعم  بالكاممل تحمرل  األمم  ولكم  .اليمروو االووبم  ومنطقم  االتحماي

                                       
  21ص ،  2010ماو  السعريي ، ،  41الع ي ، ت اول  مجل  ،خلالدا من املنزل  لترتي  صارمة ةياةات اليونان أزمة على، السي  أحم  -1
 .98، ص: 0200، الكري ، جريلي  28، مجل  اتحاي مصاود الكري ، الع ي  محاوالت انقا  اليونان رلى أينأحم  مني  النجاو، -2
 .427فس  عل ، هان  محم  ، ساو  زیترن ، م ج  ساب  ،ص -3
 .07ساب  ،ص بروی  هشام ، عفـ  هنا  ،م ج  -4
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 تح يم  فم  واملعماي  املسمتخ م  املدسسمات، همذه ومصم اقي  أهليم  حمرل  ال سماؤالت مم  الكثيم  كمذل  يطم ح وهرمما .جم ا سم    وبشمكل

 .ال ول  ل ير   االمتمان  التصني 

 اليونان لديون  اال تماني التصييف (:2-13) ر م الشكل

 
Source: Wim Kösters Part of the Solution or Part of the Problem?, Intereconomics ,P232. 

ففرو اإلعس  ع  األزمم  قامم  مدسسمات التصمني  ال وليم  بتخفمي  التصمني  االمتممان  للسمن ات الحكرميم  اليرنانيم  ووصمفساا 

وممال، وهممر ممما جعممل سممن ات خمم ي ، وكممذل  تخفممي  التصممني  االمتمممان  لمم ول أخمم ى فمم  االتحمماي األوووبمم  مثممل الب ت Junk Bonds ب ناما

األسرا  العاملي  ت ون عم  األزم  وأناا وبما تصبط ع وى بي  يول االتحاي األوووب ، خاص  ف  ظل ترق  تفاق  ال ير  فم  عم ي مم  يول 

 .االتحاي

 ارتفاع التضوم في الیونان مقارنة ابقیة الدول املنتمیة ملنطقة الیورو .9

فممم  املسممترى العممام لعسممعاو بممال ب  ممم  املعممم الت الكبيمم   للنمممر االقتصمماي  خممسل الفتممم    لمم  لشممه  االقتصمماي اليرنممان  اوتفاعمما        

(، حيممث اسممتم  املسممترى العممام لعسممعاو فمم  مسممترى ق يمم  ممم  مترسممط املسممترى السممام  فمم  منطقمم  اليممروو واالتحمماي 0222-0228)

ش اقتصمممماي  مممم  خفمممم  األجممممرو وإحالممم  العمممممال إيممممى ممممم  انفجممماو أزممممم  المممم ير  السممميايي  يخلمممم  اليرنمممما  حالممم  انكمممممااألووبممم ، لكمممم  

التقاعم  وكمذل  تسم يط العممال كمإج ا ات تقشمفي  للتخفيم  ممم  عم   الم ير  نسحم  وحسم  معطيمات ال م ول املمراي  أ  معمم ل 

بس    0202و  0202، وما لبث أ  انخف  إيى مستريات سالب  خسل الفت   0202سن   ٪ 4.7التضخ  بلغ أعلى نسب  ل  مق و  بم 

 وال  ول التاي  يرضق ذل : انخفان الق و  الش امي  ما أيى إيى انخفان الطل  ا حل  

  (:التضوم في الیونان2-99اليدول ر م )

 %الرح  : 

Source : http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1 

geo\time 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Greece 3,5 3,3 3 4,2 1,3 4,7 3,1 1 -0,9 -1,4 -1,1 0 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1
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 %2.0لتممنخف  إيممى  0202العممام  % 4.7م مم ل  خضمم  األزممم  التمم  ممم ت اامما اليرنمما   لقمم  ع فمم  معمم الت التضممخ  فمم  اليرنمما  اوتفاعمما فمم 

ووبمم  اإلجممم ا ات التقشمممفي  التمم  قامممم  ااممما ( %0ووبممم  هممذا االنخفمممان إال أناممما تبقممى أكفممم  مممم  معمم ل التضمممخ  املسمممسا د ) 0200العممام 

 0202/0200خممسل الفتمم   ظلمم  األسممعاو فمم  اوتفمما  اليرنمما  ممم  خممسل خفمم  اإلنفمما  ووفمم  الضمم ام  بمرجمم  ح ممم  اإلنقمماذ، وممم  ذلمم  

أسمعاو املنتجمات الـرنانـم  م تفعم  للوایمم  لتكمر  بمذل  أقمل تنافسمي ، ون ـجم  لممذل  كانم  الـرنما  تسمتروي أكفم  ممما تصمم و، جعمل  ممام،

ي خل االقتصمماي اليرنممان  م حلمم  لون ـجمم  لهممذا ال  مم  فمم  امليممزا  التجمماو  سمماه  فمم  تمم اك  المم یر  الـرنانـمم  الخاوجـمم  العاممم  والخاصمم ؛

ليسمممتم   ال كمممري المممذ  لعيشممم  االقتصممماي  ،فقممم  سممم ل  معممم الت التضمممخ  فممم  اليرنممما  معممم الت سمممالب   0202/0202خمممسل الفتممم    وكمممري

 . 0209اليرنان  على حال  سن  

عربات، فإ  ال ول  الـرنانـ  كان  : ملراجه  الصمسسولیة األةواق املالیة  أو منطقة الیورو التي تللو من  لیات التعد ل املالي .7

مجبمم   علممى االقتمم ان ممم  األسممرا  املالـمم ، حـممث أنمم  علممى مسممترى هممذه األخيمم   كمما  معمم الت الفاممم   املف وضمم  علممى املقت ضممي  م تفعمم  

ن ، وخلمممم  تممممم ثي ات للوایمممم ، وممممم  األزمممممم  العاملـمممم  أيت املضمممماوبات إيمممممى وفمممم  أسممممعاو الفامممممم  ، مممممما أيى إيممممى زیممممماي  العمممم   علممممى ال  ممممم  الـرنمممما

 مضاعف ؛ 

ممممم  النممممات  ا حلمممم  اإلجممممماي  الـرنممممان ، مممممما أيى إيممممى زیمممماي  خسمممماو  ال ولمممم  % 22: حـممممث یمثممممل ممممما یعممممايل وزن القطيييياع يمليييير الرةييييمي .8

مممم  العامممم ات الضممم ی ـ ، حـمممث أنممم  ی مممـط الف صممم  إيمممى الحممم فـي ، أحمممحام املهممم  الحممم    والشممم كات للساممم م مممم  % 02الـرنانـممم  البالوممم  

ضمم یب ، باإلضمماف  لممذل ، فممإ  انخفممان ال واتمم  فمم  الـرنمما   ممكل حمماف ا كبيمم ا لعسمم  للحصممرل علممى فمم ص عمممل أكبمم  فمم  القطمما  بيمم  ال

 .ال س  

ففممم  إطممماو إتحممماي اقتصممماي  ونقممم   ال تكمممر  فيممم  أيا  سمممع  السياةييية األعريييية فيييي اإلتحييياد األوربيييي ونميييو التجيييارة الوارعيييية:  .2

ل األعضا ، فإ  تطرو املنافس  امل تك   على السياس  األج ي  ال يمك  أ  تن م   فم  إطماو اإلتحماي الص د محل اعتماي م  ط د ال و 

إال إذا لممم  يكممم  لعسمممعاو القط يممم  الترافقيممم  أ  تممم ثي  علمممى مسمممترى التكمممالي ، وبعبممماو  أخممم ى إذا كانممم  ال يمممايات فممم  األجمممرو ت بممم  مبا ممم   

)سممن  األسمما ( إيممى  0222نقطمم  سممن   022نتاجيمم . حيممث اوتفمم  مد مم  األجممرو فمم  أملانيمما ممم  بال يمماي  فمم  معمم الت التضممخ ، وبامل يوييمم  اإل 

فمم   002فمم  إيطاليمما،  009فمم  إسممبانيا،  007فمم  اليرنمما ،  002فمم  عمممرم منطقمم  األووو، ووصممل إيممى  002، فمم  حممي  اوتفمم  إيممى 0228سممن   022

تحمممماي األوووبمممم ، فقمممم  زايت أهميمممم  امليممممز  التنافسممممي  األملانيمممم  امل تبطمممم  فمممم  ف نسمممما، وممممم  وجهمممم  نظمممم  التجمممماو  الخاوجيمممم  لإل 007الب توممممال، 

بالسياس  األج ي  ف  ميزا  م فرعاهاا ال او  أكف  فم كف  مقاونم  بشم كائاا األوووبيمي . وحسم  تقم ي ات صمن و  النقم  الم وي ، فقم  بلمغ 

مم  النممات  ا حلم  الخممام، وب يماي  ثابتم  علممى طمرل هممذه  %7.2  نسمب 0227و  0222االوتفما  فم  وصممي  ميمزا  املم فرعات األملممان  بمي  سممنت  

الفتممم  ، إضممماف  إيمممى يول أخممم ى كهرلنممم ا والنمسممما، علمممى عكممم  وضمممعيات بعممم  الممم ول األخممم ى كاليرنممما ، اسمممبانيا، ايطاليممما والب تومممال التممم  

اق  أزمم  الم ير  لعم ي مم  اقتصماييات  ه ت مرازي  م فرعاهاا ع رزات متسحق . وق  ساهم  حالم  عم م التمراز  همذه فم  زيماي  وتفم

 منطق  اليروو.

خمممم وج تصمممم يحات وتحلمممميست اقتصممممايي  تممممذه  إيممممى طمممم ح مقت حممممات بان ممممحام اليرنمممما  ممممم  اليممممروو وعريهامممما إيممممى اسممممتخ ام عملسامممما  .02

 .الرطني  السابق  )ال واخم (، وامت اي ذل  بالتبعي  إيى احتماالت اناياو وتفك  االتحاي النق   األوووب 
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سفممات بممي  يول االتحمماي األوووبمم  حممرل ضمم وو  التمم خل إلنقمماذ اليرنمما  ممم  اإلفممس ، وكممذل  حممرل يعممر  صممن و  النقمم  المم وي  الخ .00

للمشمماوك  فمم  ب نممام  اإلنقمماذ، حيممث أيى هممذا الخممسد والتمم خ  فمم  معال مم  األزممم  إيممى زيمماي  التخرفممات ممم  احتممماالت تمم ن اليرنمما  ملصممي  

 .0228املتح   م  بن  ليما  ب ذوز عن  ان ال  األزم  املالي  العاملي  عام اإلفس  كما فعل  الراليات 

 الفرع الثالث:انتشار أزمة منطقة اليورو

 :PIIGSأوال: دول الينوا 

 م  أكف  ال ول ت ث ا ب زم  منطق  اليروو وهذه ال ول ه :  PIIGSتعتب  يول 

 أزمة الديون السيادية في ايرلندا .1

تكمممر  ال ولممم  األخيمم   فمممى منطقممم  اليمممروو ممممم التمم  تراجممم  أزمممم  م يرنيممم  حكرميممم  وأزممم  قطممما  مصممم فى حممماي ، لتكمممر  يبمم و أ  أي لنممم ا لممم  

 .التاليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  بعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  اليرنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما ، وت بعهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما عمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم   يول أوووبيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  م شممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممح  ألزمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات ماليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  مشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممااا 

ل ت نيامما سياسممات تح يمم  التجمماو  فقمم  جققمم  أي لنمم ا طفمم   اقتصممايي  وصممناعي  هاملمم  خممسل فتمم   ال سممعينيات ممم  القمم   املاضممد  بفضمم

ويع  الصايوات وتنشيط االس ثماو وازيهاو النشاط العقاوى، باإلضاف  إيى تحرل هيكمل االقتصماي القمرمى ااما مم  اقتصماي لعتمم  علمى 

ى ااما نحمر ال واع  والصي  إيى اقتصاي يقرم على القطا  الصنا ى وقطا  الخ مات، ولي  ل مترسط معم ل نممر النمات  ا حلمى اإلجمماي

علممممى بمممم او النمممممرو « نممممم  أوووبمممما االقتصممممايى»، وهممممر ممممما جعممممل الخبمممم ا  وا حللممممي  يطلقممممر  عليامممما لقمممم  0227مممممم0229خممممسل الفتمممم   ممممم   9%

وم  ح وت األزم  املالي  العاملي  والت  كا  أح  أهم  أسمبام انم العها القم ون العقاويم ، ومم  االوتفما  ا حممرم وبيم  املبم و فمى  .اآلسيري 

عاو العقاوات والذى نت  ب ووه ع  اإلف اط م  جان  البنرن األي لن ي  فى تق ي  الق ون العقاوي ، ح ت تضخ  زامم  فمى السمر  أس

وقمممم   مممممه ت أي لنمممم ا  واحممممم   ممممم  أ ممممم  أزماهامممما املاليممممم  .العقاويمممم  األي لن يمممم  تسممممم   فممممى حممممم وت أزممممم  م يرنيممممم  حمممماي  فمممممى القطمممما  املصممممم فى

أكبمم  بنممرن أي لنمم ا « انجلممر ايمم ش»مليمماو يممروو مممم يحتمماج بنمم   42تمم اك  ييممر  القطمما  املصمم فى التمم  بلومم  نحممر  واالقتصممايي ، واملتمثلمم  فممى

مم   %22ملياو يروو مم وكذا اوتفا  ال ير  السيايي  )يير  الحكرمم (، حيمث اوتفم  ع م  املرازنم  العامم  لي م ل أكفم  مم   24وح ه نحر 

مم  النمات   %92(، وكذل  اوتف  ح   ال ي  العمام لي م ل أكفم  مم  %2 ض  االتحاي األوووبى هر النات  ا حلى اإلجمايى )الح  الذى يف

(،وانعكاسمممما لتلمممم  األزممممم ، قاممممم  مدسسممممات تصممممني  االمتممممما  %92ا حلممممى اإلجمممممايى )النسممممب  املف وضمممم  ممممم  قبممممل االتحمممماي األوووبممممى هممممى 

ال وليممم  لقيممما  مخممماط  الممم ير   CMA  لن يممم ، كمممما قامممم  مدسسممم ال وليممم  بتخفمممي  تقييماهاممما فيمممما يتعلممم  بالممم ير  السممميايي  األي

السمميايي  برضمم  أي لنمم ا فممى امل كمم  السمماي  بممي  أكفمم  يول العممال  تع ضمما  خمماط  عمم م القمم و  علممى سمم اي المم ير  السمميايي  خممسل خممم  

  .سنرات

وات تحتمر  علمى سميرل  كافيم ، وبم أ الم خرل وق  كان  أزم  ال ير  ف  اي لن ا ف  الب اي  أزم  يير  خاص ، حيمث كانم  سمر  العقما

االي لنمم   عمم  خطمم  إمكانيمم  إفسسمم ، وهممذا ممما يفمم  الحكرممم  إيممى ت ميممم  واملرافقمم  علممى تقمم ي   -فمم  األزممم  حينممما أعلمم  البنمم  اإلنجليممز  

 الضمانات للقطا  البنك ، كما قام  الحكرم  بش ا  يير  البنرن وحرلساا إيى يير  عمرمي . 
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ترجهممممم  الحكرمممممم  بطلممممم  املسممممماع   وسمممممميا مممممم  الصمممممن و  األوووبممممم  لسسمممممتق او املممممماي ، وقممممم  أوايت الحكرمممممم   0202مب  نمممممرف 00وفممممم  

. وممم  أجممل وفمم  مراويهمما، قاممم  الحكرممم  بفمم ن ضمم ام  0200مليمماو أووو فمم  سممن   9، منامما 0204مليمماو أووو إيممى بايمم   04الحصممرل علممى 

 1 م  أجل تخفي  نفقاهاا، فق  قام  الحكرم  بتخفي  األجرو وأجرو الرزوا .ج ي   ووف  مع الت الض ام  على امل اخيل، و 

 أهم مسشرات اال تصاد االيرلندع(:92-11اليدول ر م )

 %الرح  : 

 باحت  بنا ا على قاع   بيانات اليرووستاتاملص و: م  اع اي ال

 0202لي  ل ع   امل اني  ذووت  العام  0222سن   %02.8إيى  0228سن   % .7م   ف  امليزاني  العام  لل ول   وق  انتقل  قيم  ال   

لي مم ل انخفاضمما كبيمم ا  ،0202و  0228وتضمماعف  نسممب  المم ي  الحكممرم  إيممى النممات  ا حلمم  الخممام ثممست ممم ات بممي  سممنت   % 20.0بنحممر 

و  0200فمم  حممي  بلممغ معمم ل البطالمم  ذووتمم  سمممنت  ممم  النممات  ا حلممم  االجممماي ،  %78.7 حكممرم  قمم وت مم ممحس نسممب  ييمم   0202العممام 

، وبالحممممم يث عممممم  امليمممممزا  التجممممماو  فلممممم  لعممممم د امليمممممزا  %2.4ب  ممممم يل   0202. ليعممممم د انخفاضممممما ملحرظممممما العمممممام %04.7م ممممم س  0200

 0200/0202بممممل سممم ل فامضمممما ولكممم  هممممذا الفمممام  عمممم د انخفاضممما وخاصمممم  خمممسل الفتمممم    لنممم   ع مممم ا خمممسل فتمممم   األزمممم  التجممماو  االي

 .%42.2م  س فامضا بقيم   0202ليع د انتعا ا كبي ا سن  

 البرتغال .2

نممما همر معانمما  االقتصمماي فم  الب توممال، لم  يكمم  املشممكل األسايمد  هممر تمم هرو وضمعي  القطمما  البنكم  وال هممر فقاعمم  األسمرا  املاليمم ، وإ

. حيث تعان  الصناع  %0ل  يبلغ حت   0202و 0222الب تواي  م  مشاكل هيكلي ، حيث أ  مترسط نمر النات  ا حل  الخام بي  سنت  

نافسمممي  الب تواليممم  مممم  منافسممم  يوليممم ، والتممم  زايت حممم هاا بترسممم  اإلتحممماي األوووبممم  نحمممر  ممم   القممماو  األوووبيممم ، باإلضممماف  إيمممى اوتفممما  ت

وتع  الب توال م  أضع  ال ول ف  منطق  اليروو م  الناحي  االقتصايي  ف زمساا ليس  ولي   اللحظ  وإنما ت ج   2الراويات األسيري .

االقتصمايي  فم   يول املنطق ، ويكف  أ  نقم أ أهم  أوقم  املد م ات عقري م  الضع  والتباطد ف  النمر االقتصاي  مقاون  م  بقي   إيى

 :3ل ول  لن ون أسبام وخلفيات األزم  الب توالي هذه ا

                                       
 .7، ص  ،م ج  ساب محم  لعقرب  ، عب هللا عنان   1 

ا  لمم    ، مجلمم  االقتصمماييات املاليمم  البنكيمم  واياو  االعمممالدور االتحيياد األوروبييي فييي ردارة أزميية الييديون السيييادية األوروبييية  وحممال فاطممم ، ناييمم  بلممرو  ،- 2

 .027،ص0209 جامع  محم  خيض ، لسك  ، ال  ام ،، 0، الع ي 0
3- Jean-François HUMBERT, au nom de la commission des affaires européennes sur la crise économique et financière au Portugal , 

Rapport d’information, Sénat, N° 249 ,19 Janvier 2011,pp 7-9.       

GEO/TIME 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 9,4 11,3 13,1 14,7 14,7 13,9 12,0 6,4 مع ل البطال 

 2 2و2 2و2 2و0 0و0 9و0- 7و0- 0و2 مع ل التضخ 

 1,9- 3,7- 5,7- 8,0- 12,6- 32,1- 13,8- 7,0- ع   امليزاني  كنسب  م  النات  ا حل 

 78.7 022.2 002.2 002.2 022.9 89.2 90.7 40.4 الحكرم  كنسب  م  النات  ا حل  ال ي  

 42.2 02.2 02.0 00 04 04.9 00.8 07.4 امليزا  التجاو  
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وهمممر األضمممع  فممم  منطقممم  اليمممروو، وتقلصممم   0227-0220بمممي  سمممنت   %0.0زاي معممم ل نممممر النمممات  ا حلممم  االجمممماي  الب توممماي  بحمممراي   -

 ف  نف  الفت  . %0ث وت البسي بم 

مم  النسمب  العامم  ليصمل املعم ل  %22طال  طريلم  األجمل ، وبلغ مع ل الب0227-0220بي  سنت   %092زاي مع ل البطال  بنسب   -

 اإلجماي . %02.2حراي   0202سن  

مم  السمكا ، ويسحم  أ   %92لعتب  اقتصاي الب توال اقتصاي خ مات بال وج  األويى، فقطا  التعلي  العماي  يرظم  مما يقم م مم   -

 م  الش كات الب توالي  تتكر  م  أقل م  خم  عمال. %82حراي  

أقمممل مممم   %02القممم و  الشممم امي  هممم  األينمممى مقاونممم  بمعممم الت منطقممم  اليمممروو، إذ بلمممغ نصمممي  الفممم ي فممم  النمممات  ا حلممم  اإلجمممماي  حمممراي   -

، وأ  معظمم  ال يمممايات فممم  األجممرو وجهممم  لسسممساسن مممما نمممت  عنمم  زيممماي  فممم  0228يممروو سمممن   822املترسممط األووبممم  وب اتمم  مترسمممط قممم وه 

 ح   الراويات.

بيممم  فممم  القممم و  التنافسمممي ، والتمم  ت جممم  ج ميممما إيمممى انخفمممان مسمممترى التمم وي ، إذ قممم وت منظمممم  التعممماو  والتنميممم  عممم ي انخفممان ك -

فمممم  املترسممممط فمممم  يول منظممممم  التعمممماو  االقتصمممماي .  %72(، مقابممممل 94و  02ممممم  بممممي  )  %02حممممامل   ممممهايات التعلممممي  الثممممانر  إيممممى نحممممر 

 2ترقم  عم  ال واسم  بعم  حم  أقصمد   02و 08مم  الشمبام بمي   %42لتعلي  امل ويمد  ونص  القرى العامل  ل  تصل تس  سنرات م  ا

 سنرات م  ال   يل. 

إيى  %00لب توال حي  اعتم ت خطط تقش  تضمن  وفعا ف  ال س  على القيم  املضاف  م  وق  ت زم  األوضا  االقتصايي  ف  ا   

س ملشممماو   اسممم ثماوي  كبيممم  ، وأعلنممم  عممم  حاجساممما ملسممماع   ماليممم  مممم  ، كمممما  ممممل  وفممم  الضممم ام  علمممى املممم اخيل واألوبممماح، وتممم جي02%

وقم  وافم  وزوا  ماليم  منطقم  اليمروو علمى ب نمام  إقم ان أجمل الحفماظ علمى نظامهما املصم ف .  مليماو يمروو مم   82االتحاي األووبم  قم وها 

مم  خممسل  ليم  اإلنقماذ األووبيم  واآلليم  األووبيم  لسسممتق او مليمماو يمروو. وقمام االتحماي األووبم   78طماو  للب تومال ملم   ثمست سمنرات بقيمم  

 .وي ملياو يروو م  ط د صن و  النق  ال  09ملياو يروو م  كل  لي  مناما  إضاف  إيى  09املاي  بتق ي  مساع   مالي  ق وها 

 ( :بعض املسشرات اال تصادية للبرتغال2-11عدول ر م )

 %الرح  : 

GEO/TIME 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 12,6 14,1 16,4 15,8 12,9 11,0 9,6 7,7 البطال مع ل 

 0,5 0,2- 0,4 2,8 3,6 1,4 0,9- 2,7 التضخ مع ل 

 4,4- 7,2- 4,8- 5,7- 7,4- 11,2- 9,8- 3,8- كنسب  م  النات  ا حل  االجماي  امليزاني ع   

 002 022.9 002 009.0 000.4 29.0 82.9 70.7 اي كنسب  م  النات  ا حل  االجم ال ي  الحكرم 

 2.0- 2.2- 4.7- 2.2- 8.0- 02.7- 02.2- 02.4- امليزا  التجاو  

   بنا ا على قاع   بيانات اليرووستاتثاملص و: م  اع اي الباح

نسب  ال ي  الحكرم  م   اوتف  وق ، م  النات  ا خل  االجماي  %022.9بنسب   0204ذووت  العام  للب تواللحكرم  ال ي  ا لق  س ل

ال ع مممم ا كبيمممم  خممممسل الفتمممم   امليممممزا  التجمممماو  للب تومممموقمممم  عمممم د .  %002إيممممى  %82.9ممممم   0222/0202خممممسل الفتمممم   النممممات  ا حلمممم  الخممممام 

اسممتجاب  للسياسمم  التقشممفي  املتبعمم    0202العممام  %2.0إيممى  0228العممام  %02.4انخفممان ممم  ال  مم   ،حيممث سمم ل هممذا 0228/0202
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ثممممم   %09.4معممممم ل ب 0202سمممممن  ذووهاممممما  كبيممممم ا م ممممم ل اوتفاعممممما  0228/0202وقممممم  ع فممممم  البطالممممم  خمممممسل الفتممممم     ،مممممم  طممممم د الحكرمممممم 

وعمرمممما ترضمممق املد ممم ات عمممري  االقتصممماي الب توممماي  إيمممى االسمممتق او  % 00.9نسمممب   0202انخفضممم  خمممسل السمممنرات املراليممم  لتبلمممغ سمممن  

 النسب .

 اةبانيا .3

 وصمل الم ي  اليمروو، وقم  منطقم  علمى وت ثي هما إسمبانيا أهميم  تكمم  وهنما اليمروو منطق  ف  ال ابع  امل تب  بان اإلس االقتصاي يحتل

 تحم  إسمبانيا وبالبيم  ييمر   مجتمعم ، والب تومال واي لنم ا اليرنما  ييمر   يتجماوز  مما وهمر 0202 عمام فم  يوالو مليماو802 إيمى اإلسمبان 

 .1العام القطا  على العاي  اإلنفا  ع  ناتج  وه  السيط  

وتعممري أسممبام األزممم  االسممباني  إيممى سممر  العقمماو االسممبان   وهمم  القصمم  نفسممها التمم  عا ممها سممر  العقمماو األم يكمم ، والتمم  نجممم  عمم  

، عمليمات ترويم  الم ير  ، ذلم  االبتكماو املماي  المذ  لسممط للمصمماود بتجميم  القم ون العقاويم  التم  تمنحهما لعمسئاما ا ختلفمي  فم  حمم م

سم  ث  بي  هذه الح م ف  أسرا  املال ف  صرو  أووا  مالي  لسس ثماو، يطل  علياا األووا  املاليم  املوطما  بمال هر  العقاويم  ، والتم  لع 

الش ي  لشت ياا املس ثم و  يو  أينى عل  بطبيع  الوطا  المذ  تحتريم  تلم  األووا ، وال يمكمنا  بم   حمال تح يم  مسمتريات ا خماط   

تحملها على نحر معقرل، سرى م  خسل تصني  مح ي تمنح  إح ى مدسسات التصمني  االمتممان  لهمذه األووا ، والمذ  أثب م  الت  

املشمكرن فم   الم ير  )املصاود اإلسباني  تعان  مم  قم و هاممل مم  األصمرل املسممرم   التج ب  أن  يمك    اؤه بسهرل . وهكذا أصبح  

 2 . العقاو اإلسبان والناجم  ع  فقاع  سر   (تحصيلها

بالذات إيى نااي  تسعينات الق   املاضد  حي  ب أ اإلقبال يتزاي  على   ا  العقاوات ف  إسبانيا سرا   وتعري جذوو أزم  العقاو االسباني 

لبنممما  التممم  مممم  قبمممل السمممكا  ا حليمممي  أو مممم  قبمممل السمممياح األجانممم ، وفممم ن همممذا الطلممم  املتزايممم  اوتفممما  صممماوو   فممم   ممم كات املقممماوالت وا

 ممم  العمممال سممرا  ممم  ياخممل إسممبانيا أو ممم  خاوجهمما، وبسمم   ضممورط اتفاقيمم  ماسممت يخ  األوووبيمم  وجمم ت إسممبانيا 
ا
 كبيمم ا

ا
جلبمم  عمم يا

نفسممها م بممم  خممسل ال سممعينات علممى خفمم  متمم وج ألسممعاو الفاممم   مممما نممت  عنمم  تشمم ي  أعمم اي كبيمم   ممم  اإلسممبا  علممى  مم ا  الشممق  

مممم  اليممم  02لشمممول %  0229  الشممم كات فمممازيه  االقتصممماي، ويكفممم  القمممرل هنممما إ  قطممما  البنممما  كممما  حتممم  ناايممم  واملنمممازل وكمممذل  ت سمممي

  العامل  ف  كل إسبانيا، واالقتصاي اإلسمبان  نفسم  كما  لسمتحرذ علمى أكفم  مم  ثلمث فم ص الشمول املتمرف   فم  املنطقم  األوووبيم  بكاملهما.

وحم   فم  السمن ، أكفم  مم  أملانيما وف نسما وإيطاليما مجتمعم . وكما  الطلم  الفعلم  822222مم  كا  يت  بنا  أكفم  0227و 0222وبي  عام  

بنسمممم   سممممن  22-22مسممممك  فقممممط، بمعنمممم  تمممم  تصممممميمها كاسمممم ثماو ممممم بط جمممم ا ممممم  خممممسل المممم ه  العقمممماو  علممممى املمممم ى الطريممممل 222222

 3متفاوت .

ايعم  إسمبانيا أناما ال تحتماج إيمى خطم  إنقماذ القتصمايها، كتلم  التم  قم مساا لفت   طريل  م  الم م ، ومنمذ انطمس  األزمم  املاليم  العامليم ، 

أوووبمما لليرنمما  أو إي لنمم ا أو الب توممال، علممى أسمما  أ  االقتصمماي اإلسممبان  )وابمم  أكبمم  اقتصمماي أوووبمم ( أكبمم  ممم  أ  لسممقط. إسممبانيا أيضمما 

تومذ  التخمينمات حمرل ا خماط  التم  يمكم  أ  تلحم  باالقتصماي  تحاول يامما أ  تبق  صن و  النق  ال وي  بعي ا ع  الصرو ، حتم  ال

                                       
 .4ص، 00/28/0200ال  ي   لل واسات، قط ،  ، م ك اليورو في مواعهة التحدياتعب  اللطي  يوو  ،  -1 

مجلمم  االقتصممايي  االلكت ونيمم ، السممعريي ،مقال منشممرو علممى املرقمم  االلكت ونمم  :  هييل تيينم   ملييية رنقييا  مصييارف الزوم:ييي اإلةييبانية؟ ابمم اهي  السممقا،  - 2

://www.aleqt.com/2012/06/12/article_666119.tml?relatedhttp  02:22عل  الساع   02/02/0208، أطل  علياا يرم 0200يرنير  00، نش ت يرم. 
 .82ووا  خال ، م ج  ساب ، ص - 3

http://www.aleqt.com/2012/06/12/article_666119.tml?related
http://www.aleqt.com/2012/06/12/article_666119.tml?related
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عك  ذل  فق  يخل  إسبانيا ف  خط  لإلنقاذ االقتصاي . بي  أ  األوضا  املالي  إلسمبانيا قم  تفاقمم  فم   أث    قااإلسبان ، لك  الر 

وهممممر مسممممترى ق يمممم  ممممم  تصممممني   BBBأعقممممام قيممممام مدسسمممم  فيمممم   للتصممممني  االمتمممممان  بتخفممممي  التصممممني  االمتمممممان  إلسممممبانيا إيممممى

 1االقتصايات املق م  على اإلفس ، بس   األوضا  املالي  ملصاوفها.

ا إسمبانيا واجهم وقم  
ا
للضمورط  ذلم  بعم  أذعنم  لكناما الب ايم  فم  ذلم  الحكرمم  تفمايت وقم  ال  م ، لخفم  الم امني  مم  ضمورط

 األوووبيم  املاليم  األزم  وبس    ، 0202 عام ف  % 2.4 إيى 0222 عام ف  ٪ 00 م  ال    خف  ف  ونجح  التقش ، إج ا ات وطبق 

 عم  الخماص القطما  مصماود وع م  العقماو ألزمم  ن يجم  الهم د املنشمري وهمر ٪9 إيمى ال  م  إيصمال فم  إسمبانيا تمنجق ل  العاي  واإلنفا 

 علياا حصل  يوالو، ملياو 022 إيى إسبانيا احتاج  اوااذ الناتج ، املالي  توطي  الهر  إيى اإلسباني  الحكرم  واضط ت األزم ، مراجه 

 ت تفم  وأ  ،٪0.7 إيمى ليصمل االقتصماي  النممر ينخف  أ  املترق  وم  مصاويفها، لتوطي  النق  ال وي  وصن و   األوووب  االتحاي م 

 مشمكل  بسم   االنايماو و م  علمى المبسي كانم  وقم  ،٪ 2.4 إيمى يصمل قم  وع م  العقماو، أسمعاو فم  هبمرط وأ  يحم ت ،٪ 02 إيمى البطالم 

 .2سن اهاا

 ( بعض املسشرات اال تصادية إلةبانيا2-12عدول ر م )

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 %الرح  : 

 22,1 24,5 26,1 24,8 21,4 19,9 17,9 11,3 مع ل البطال 

 0,6- 0,2- 1,5 2,4 3 2 0,2- 4,1 مع ل التضخ 

 5,1- 6,0- 7,0- 10,5- 9,6- 9,4- 11,0- 4,4- م  النات  ا حل  االجماي ع   امليزاني  كنسب  

 22.8 022.4 22.2 82.7 92.2 92.0 20.8 22.2 ال ي  الحكرم  كنسب  م  النات  ا حل  االجماي 

 0.0- 0.0- 0.4- 0.0- 4.0- 4.4- 2.8- 7.8- امليزا  التجاو  

 يانات اليرووستاتاملص و: م  اع اي الباحت  بنا ا على قاع   ب

، وتملمممممم  اسممممممبانيا أكبمممممم  نسممممممب  بطالمممممم  فمممممم  منطقمممممم   %09.0نحممممممر  0202طالمممممم  قياسممممممي  وصممممممل  سممممممن  بلقمممممم  سمممممم ل  اسممممممبانيا معمممممم الت 

ن يجمم  لكممل ممم  األثممم   والممذ  هممر ممم  جهممم    وي جمم  السمم   فمم  اوتفمما  معمم الت البطالمم  إيمممى  انخفممان النمممر االقتصمماي  السممبانيااليروو،

وأوج  جمري سر  العمل الت  تسب  األزمم  فم  عم ي كبيم  وأزم  ال ير  السيايي  األوووبي  األزم  املالي  العاملي   االقتصاي  الناج  ع 

  على تقري  االقتصاي الضعي  والخلل ف  سر  العمل. سياساهااأ  ت ك   ل ول . وسيكر  م  املفي  ل مي  ام  جه  أخ ى  م  البل ا 

مليمممماو يوالو، ويترقمممم  البنمممم  امل كمممم    42، فمممم  إطمممماو ب نممممام  مسمممماع ات ماليمممم ، علممممى  0204و 0200  وقمممم  حصممممل  إسممممبانيا ممممما بممممي  العممممامي

،وا حمم ن ال مي ممد  للنمممر 0207فمم  عممام  %2السياسمم  االقتصممايي  ال  يمم   للحكرممم  نمممرا اقتصمماييا تتجمماوز نسمم ت   األوووبمم  أ  تحقمم 

وصممممناع  السممممياوات. وتشممممكل حصمممم  القطمممما  السمممميا   فمممم  االقتصمممماي  االقتصمممماي  فمممم  إسممممبانيا همممم  القطمممما  السمممميا  ، إضمممماف  للصممممايوات

مسممممتريات  0209،  وقالمممم  وزاو  الصممممناع  والطاقمممم  والسممممياح  اإلسممممباني  إ  عمممم ي السممممياح األجانمممم  سمممم ل فمممم  عممممام %00اإلسممممبان  نحممممر 

طمممروت إسمممبانيا صمممايواهاا فممم   مليمممر  سمممامط. ومممم  نممممر قطممما  السمممياح ، 72قياسمممي  فممم  التممماويخ الحممم يث للمممبسي، حيمممث اسمممتقبل  إسمممبانيا 

                                       
 م ج  ساب . هل تنم   ملية رنقا  مصارف الزوم:ي اإلةبانية؟ اب اهي  السقا،  - 1

 .4ص ج  ساب ، عب  اللطي  يوو   ،م -2 
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ممم  ح مم  النممات   %22 نحممر  0209 صممايوات إسممبانيا خممسل العممام  رق  سمم ل مجمماالت املنتجممات الكيمياويمم  واأليويمم  وصممناع  السممياوات

 0222.1م  مسترى عام  %02ا حل  اإلجماي  للبسي، وهذا أعلى بنسب  

 ايطاليا .4

ولق  كان  نسب  ال ي  2كبي ، بشكل اليروو أزمساا ها ي اليروو، لذل  منطق  اقتصايات بي  الثالث  امل تب  اإليطاي  االقتصاي يحتل

 حيث اوتف 3(، وزايت نس ت  خسل األزم ،0227سن   %022الحكرم  االيطاي  قبل األزم  املالي  العاملي  ه  األكب  ف  االتحاي األوووب  )

 ، وبقم  0202 لعمام القمرم  الم خل مم  ٪ 4.0 إيمى امليرانيم  العامم  لل ولم  ، ووصمل  نسمب  ع م   الم خل مم  ٪ 002.4 إيمى العمام الم ي 

، %2فقط  0222حيث ل  يتجاوز مع ل النمر سن   4األوووب ، املسترى  م  أقل سنرات، عش  م  وألكف  النمر االقتصاي   مستريات

 6 .أزمساا لتجاوز  يروو ملياو 004 لترفي  إج ا ات اإليطالي  اتخذت الحكرم  لذل  5

 ( بعض املسشرات اال تصادية إليطاليا2-14عدول ر م )

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 %الرح  : 

 11,9 12,7 12,2 10,7 8,4 8,4 7,8 6,7 مع ل البطال 

 0,1 0,2 1,2 3,3 2,9 1,6 0,8 3,5 مع ل التضخ 

 2,6- 3,0- 2,7- 2,9- 3,7- 4,2- 5,3- 2,7- ع   امليزاني  كنسب  م  النات  ا حل  االجماي 

 020.0 020.8 002 002.4 009.2 002.4 000.2 020.4 ال ي  الحكرم  كنسب  م  النات  ا حل  االجماي 

 2.0 0.2 0.0 0 0.0- 0.4- 22 2.0- امليزا  التجاو  

 ا ا على قاع   بيانات اليرووستاتاملص و: م  اع اي الباحت  بن

زمات، فم  املعم ود أ  خطمط التقشم  تع قمل انتعماشق  فشل  خطط التقش  ف  إخو 
 

االقتصماي، سمرا  كما    اج هذه ال ول م  األ

ذل  بتخفي  النفقات أو زياي  الض ام ، كما تضع  فم ص الحم  مم  اتسما  ظماه   البطالم  وتسمه  فم  ترسمي  يامم   الفقم ، وتنصم  

لخممم مات الصمممحي  والتعليميممم  واالجتماعيممم ، واوتفممما  تكلفممم  معظممم  إجممم ا ات التقشممم  علمممى حسمممام العممممال واملمممرظفي ، وعلمممى تقلممميص ا

 املعيش ، إضاف  إيى تخفي  املساع ات املق م  لل ول الفقي  .

أ  تمم هرو وتشممي  البيانممات االقتصممايي  إيممى أ  إيطاليمما كانمم  أكفمم  المم ول األوووبيمم  تمم ث ا باألزممم  املاليمم  العامليمم  وأزممم  المم ي  فمم  أوووبمما، إال 

ي تعممري فمم  جمم   منامما أيضمما إيمى ظمماه   الفسمماي املسممتفحل  فمم  البلمم ، والتمم  لمم  يمنجق البلمم  فمم  تخفممي  ح تمم ، حيممث بالبمما ممما حالم  االقتصمما

( وتعطى عسمات سيت  ف  مجال مكافح  الفساي، وب  أ  20تصن  إيطاليا ف  م ات  مت خ   أوووبيا ف  تق ي  الشفافي  ال وي  )امل تب  

مليمماو  92  فمم  هممذا ا  ممال.وتبي  أوقممام مجلمم  ا حاسممب  اإليطمماي  أ  هممذه ظمماه   الفسمماي، تكلمم  االقتصمماي ال شمم  عات اإليطاليمم  صمماوم

                                       
 / https://arabic.rt.com/business ، مقمممال منشمممرو علمممى املرقممم  االلكت ونممم رةيييبانيا تييينم  فيييي تجييياوز األزمييية اال تصيييادية   ،RTمرسمممرع  ووسممميا اليمممرم-1

 .09:07على الساع   02/02/0208، أطل  علياا يرم 04:29على الساع   02/27/0207نش ت يرم  

 .4عب  اللطي  يوو  ،امل ج  الساب ، ص -2 

 .7محم  لعقرب  ، عب هللا عنان ، م ج  ساب ، ص -3 

 .4عب  اللطي  يوو  ، م ج  ساب ، ص -4 

 .7محم  لعقرب  ، عب هللا عنان ، م ج  ساب ، ص -5 

 .4عب  اللطي  يوو  ، م ج  ساب ، ص -6 
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، وتعمممان  اإلياو  اإليطاليممم  خصرصممما مممم  همممذه الظممماه   0202مليممماو يمممروو سمممن   000يمممروو سمممنريا، كمممما أ  الساممم م الضممم يب  أخسممم  البلممم  

 تملص م  يف  الض ام .حيث تن ش  ال  ر  بقر  مما لسهل على الش كات ال

مم  ناتجهما ا حلم  الخمام،  %8.2وبالح يث ع  املد  ات االقتصايي  اليطاليا ، فق  فق ت إيطاليا بحس  أوقام صن و  النق  الم وي  

  ، وهممر ت اجمم  لمم  ل مم ل حتمم  فمم  أسممرأ البلمم ا  األوووبيمم  تع ضمما لعزممم  االقتصممايي ، كممما هممر حممال اليرنمما  التمم0202و 0220بممي  سممنت  

. همممذا الراقممم  انعكمم  علمممى معممم ل يخمممل الفممم ي، فبينممما كممما  الفممماو  بمممي  النمممات  %7.2انخفمم  ناتجهممما ا حلممم  الخمممام فممم  نفمم  الفتممم   بنحمممر 

، مما يبي   ح م  %222يروو، باوتفا  يصل إيى  8222سن ، قف  اليرم إيى  02يروو قبل  0722ا حل  للف ي بي  األملان  واإليطاي  لساو  

مسيمي  عاطمل عم  العممل،  2حال  االقتصايي  الكبي ي  ف  أوووبا. وكن يج  لذل ، اوتفع  نسب  البطال  ف  إيطاليا لتنماه  التفاوت بي  

وهر ما يف  بالحكرمم  لتعم يل قمانر  العممل بإضمفا  م ونم  أكبم  علمى العقمري، ممما سممط بتخفيضم  ج ميما، إذ أعلنم  الحكرمم  فم  ب ايم  

ال. كما ازيايت الهمر  بمي  الفقم ا  واألبنيما ، إذ تشمي  إحصماميات وسممي   022ع ي البطالي  بنحر ماو   ذاو الحاي  ع  ت اج  
 
 الد بط

أشخاص تفر  ما يملك  ثسث  مسيي  إيطاي ، ويت ك  الفق ا  بالبا ف  جنرم إيطاليا، بينما تن ش  املناط  الوني  ف  الشمال  02أ  ث و  

ممم  النممات  ا حلممم   %020.0لشمم كات.وت زح إيطاليمما تحمم  عمم   ييممر  عمرميمم  ضممخم  تصممل إيممى حيممث ت يهمم  الصممناع  وتتم كمم  كبمم ى ا

 1الخام، وه  بذل  أكب  بل  م ي  ف  أوووبا بع  اليرنا .

  انيا:دول الشمال  شمال أوروبا

نجمممم  ف نسمممما والتمممم   اليممممرووتعتبمممم  يول الشمممممال ممممم  أقممممل المممم ول تمممم ث ا ب زممممم  منطقمممم  اليممممروو وممممم  أهمممم  المممم ول األوووبيمممم  املتمممم ث   ب زممممم  

  2ما يل :سن ناولها بالتفصيل ف  الفصل ال اب  واالخي  ، بل يكا وأملانيا ك

يحتل االقتصاي األملان  امل تب  األويى بي  اقتصاييات يول منطق  اليروو، ون يج  لهذه املكان  ال ي  ، فيسماع  أملانيما فم  :أملانيا  .1

عممماي  اق اضمممها فتحقممم  أوباحممما طاملممم  مممم  ووا  ذلممم ، وقممم  اسمممتفايت أملانيممما مممم  الرحممم   الحصمممرل علمممى القممم ون مممم  مدسسمممات يوليممم  وإ

النق ي  األوووبي ، حيث سهس علياا ب و األسرا  األوووبي ، كما نجح  ف  بقا  السر  ال اخلي  ونظامها املص ف  ف  منم ى عم  األزممات 

متطرو وكبي  ل وجم  أنم  لسمتطي  تحممل أعبما  منطقم  اليمروو كاملم ، حيمث  وبالتاي  فاقتصاي أملانيا %8و9وت اعياهاا، فتصل النسب  إيى 

 أن  يلع  ال وو األسايد  ف  ال ع  املاي  لل ول املتعف  .

م  ال خل القرم ، وه  أعلى نسب  يي  بع  اليرنا  وإيطاليا، وتصل نسب  ال    إيمى   %022لق  وصل يي  بل يكا إيى :ا ييكا  .2

ل المم ي  الخمماوي  ممم  صممنايي  التمم مي  وهممر ممما حمماف  علممى سمممعساا فمم  األسممرا  املاليمم  العامليمم  حيممث أنامما لمم  الحكرممم  بتمريممفقاممم   2%

ي  والتقليل م  تل   إيى ق ون خاوجي  والك  هنان احتمال أ  نظامها املص ف  سرد يتجاوز هذه األزم  ع  ط ي  إتبا  خطط تقشف

 .االنفا  العمرم 

                                       
 ain.com/article/94911-https://alمقمال منشمرو علمى املرقم  االلكت ونم :  مة اال تصادية والفساد ي ّبيدان ريطالييا خسيا ر يادحية  األز  العي  االخباوي ، -1

 .09:27على الساع   02/02/0208، أطل  علي  يرم 20:42، على الساع  07/22/0209، نش ت يرم 

امللتقمى الم وي  الثمام  حمرل إياو  االتحمايات النق يم  فم  ظمل  اليونيان .... انطيالق شيرارة أزمية اليديون السييادية األوروبيية خنطيط خ يج ، خلخال منمال، -2 

  .02، ص 0202ما   27/28سكيك  ،ال  ام ، أيام  0222أوت  02األزمات املالي ، جامع  

 

https://al-ain.com/article/94911
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 وروبيةرحة ألزمة الديون السيادية اال املبحث الرابع:الحلول املقت

تع يت الحلمرل املط وحم  لحمل همذه األزمم  ، حيمث سمن ناول فم  همذا املبحمث يوو البنم  امل كم   فم  إياو  األزمم  وبعم ها سمنتع ن إيمى       

 محاوالت االنقاذ االقليمي  األوووبي ،وف  األخي  سن ناول خطط ال ول الت  مسساا األزم .

 : دور البنك املركزع األوروبي في ردارة أزمة منطقة اليورو املطل  األول  

م  اتفاقي  الرح   النق ي  البن  امل كم   األوووبم  االسمتقسلي  الضم ووي  للقيمام بمهامم  و مفرضما وحم ه بالعممل  (027منط البن  )

يمم  بعيمم ا عمم  تمم خل الحكرمممات ليممتمك  ممم  علممى حمايمم  قيممم  النقمم  و تحقيمم  اسممتق او األسممعاو، وفمم  تح يمم  السياسمم  النق يمم  األوووب

 تحقي  الرظام  املناط  ب ، 

، حيمممث كانممم  الشمممرابل 0228ولقممم  جممما ت اسمممتجاب  أوووبممما و خاصممم  بنكهممما امل كممم    متممم خ   وبيممم  منسمممق  حتممم  أواخممم   صمممي  عمممام 

نمممم  سياسمممم  المممم يوي فرضممممري  للوايمممم  ، تقيممممي  اليممممروو والتمممم  يرلمممم ها انخفممممان المممم والو األم يكمممم  ،  وكاه  الضووط ف  اممممم   لعال ميسممممي  ا

القرميممم  إلى  بشمممكل عمممام و خاصممم  علمممى املسمممترى المممرطن  ، و عراقفاممما العممماب   للحممم وي . ممممما ترلممم  عنممم  مممما سممم   بسياسمممات إفقممماو ال ممماو، 

  و املدسسمممي ، االقتصممايي ، بحيمممث هاممم ي العراممممل و املبمماي  األساسمممي  للسمممر  األوووبيممم  املرحممم  ، و جممره  بنيتممم  األوووبيممم  االقتصمممايي

 1تقسيمها خسل األزم  إيى أوبع  م احل  : وق  تم   مراجه  هذه األزم  ب بن  البن  امل ك   األوووب  سياس  نق ي  يمك  

 .0227س تمب  02حت     0227أوت   2:و الت  يمك  أ  نطل  علياا م حل   االضط ام ف  السر    ف  الفت   م   املرحلة األولى

. وقم  0222واألوبا  الثسث  األويمى مم  عمام  0228:وه  م حل   األزم  املالي  العاملي   والت  توط  ال ب  األخي  م  عام  يةاملرحلة الثان

 تميزت هذه الفت   بانكماش حاي ف  النات  العال   والتجاو  ي بع  انتعاش بط  . 

السمن ات املوطما  اام د يعم   م يح  مم  السمر  املاليم  خاصم   ب أ البن  امل ك   األوووب  أيضا أول ب نام   م ا  0222و ف  يرلير 

 التمريل طريل  األجل م  البنرن وتمريل االقتصاي الحقيق  ف  منطق  اليروو والت  أصبح  مختل  خسل األزم . 

ت مثل إعاي  تفعيمل وقام البن  امل ك   األوووب  أيضا بتع ي  التنسي  على الصعي  ال وي  م  بنرن م ك ي  أخ ى م  خسل مبايوا

، بعم  إنشما  اتفاقيمات ثناميم  لتبمايل العملم  0227السيرل  بال والو األم يك  . وق  ت  تنفيذ هذا النمر  مم  العمليمات بالفعمل فم  يلسممب  

 .م  مجل  االحتياط  االتحاي  

،حيممممث بمممم أ البنمممم  امل كمممم   0202أب يممممل إيممممى  0222وهمممم  م حلمممم   اإلنامممما  التمممم ويج  ، امتمممم ت الفتمممم   ممممما بممممي  يلسمممممب  املرحليييية الثالثيييية: 

األوووبممم  هممممذه العمليمممم  مممم  خممممسل عمممم م تج يممم  عمليممممات إعمممماي  التمريمممل علممممى املمممم ى الطريل)مممم   سممممن  واحمممم  (  وإعممماي  تمريممممل عمليممممات 

 أ ه  ومما أيى إيى فام  السيرل  ف  سر  ما بي  البنرن. 9 - 2تكميلي  أخ ى ذات  جال استحقا  م  

وبلومم  ذووهامما ألول ممم   فمم  وبيمم  عممام  0222همم  م حلمم  ا ممت اي أزممم  المم ير  السمميايي  ، والتمم  بمم أت فمم  أواخمم  عممام : و املرحليية الرابعيية

، حيممث اختلمم  أسممرا  السممن ات السمميايي  فمم  عمم ي متزايمم  ممم  بلمم ا  منطقمم  اليممروو. وقمم  أثمم ت هممذه القنمما  بالسممل  علممى انتقممال 0202

يمم ،و ممم  أجممل معال مم  هممذه املشممكل ، اتخممذ البنمم  امل كمم   األوووبمم  مجمرعمم  ممم  اإلجمم ا ات قمم اوات السياسمم  النق يمم  إيممى األسممرا  املال

 2الح يث   واملتمثل  ف  : 

                                       
 .8  ساب ، ص محم  محمري ال اب ، طاو  ق وو ، م ج - 1
 .02-2ساب ، ص ص ال ج  امل - 2
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( ، SMP، أطلمم  البنمم  امل كمم   األوووبمم  ب نممام  سممر  األووا  املاليمم  )0202ممما   02فمم    (: SMPارنييامج ةييوق األوراق املالييية )  .1

،وفممم  أعقمممام تجممم ي التمممرت ات فممم  0200خممممرال لحمممراي  أوبعممم  أ مممه  بمممي  أب يمممل وأبسمممط   SMP  وقممم  سممم ل ب نمممام  سمممر  األووا  املاليممم 

أ  املشت يات س ست ن  ف  إطاو هذا  0200أبسط   7أسرا  السن ات السيايي  ف  منطق  اليروو، أعل  البن  امل ك   األوووب  يرم 

لعام  والهيكلي  م  قبل الحكرمات اإليطالي  واإلسباني . وعمرما ل  يك  الب نام . وهذا بع  اإلعس  ع  ت ابي  ج ي   لسياس  املالي  ا

 هنان أ  حق  لصاف  السيرل  م  البن  امل ك   إيى السر  ن يج  لهذه العمليات

( : كان  عمليات إج ا  مناقصات ب سعاو MROsعمليات إعاي  التمريل ال مي د  )   ( : MROs مليات ر ادة التمويل الر يس ي ) .2

سممرد  حيممث   ثابتمم  فعالمم   ،حيممث أسممتخ م  لعمليممات إعمماي  التمريممل الخاصمم  األجممل والتمم  تسممتح  خممسل فتمم   الصمميان  واحمم  ، فاممم

، حيممث أ  معمم ل سممع  الصمم د الثابمم  0200تسممتم  هممذه العمليممات طاملمما لمم م األممم  لممذل ، وعلممى األقممل حتمم  ناايمم  ال بمم  الثممان  ممم  عممام 

 السام   ف  ذل  الرق .  MRO د  يكر  نفس  مع ل على عمليات إعاي  التمريل ال مي

 النظمممام املممماي  األوووبممم ، إذ 
ا
قممم و وقممم  أكممم  البنممم  امل كممم   األوووبممم  اعتزامممم  خمممسل األ مممه  القليلممم  املاضمممي  بتمممرفي  التممم ابي  النق يممم  ياعمممما

 . 0202الثان / يناي   ( وعلى األقل حت  نااي   ه  كانر  MROsمراصل  القيام بعمليات إعاي  التمريل ال ميسي  )

قمام البنم  امل كم   األوووبم  بشم ا  أيوات الم ي  التم  تصم وها :  (LOLR)  البنك املركزع األوروبي مقرض املال  األخملر ل ح وميات .3

 Lender of Lastاملمسذ األخيم  لإلقم ان    ) الحكرممات فم  منطقم  اليمروو التم  تعمان  مم  ضمامق  ماليم  بم و   م وط وال قيمري  باعتبماوه  

Resort- LOLR  للحكرمممات واسمم نايا إيممى األسمم  النظ يمم  ،حيممث يمكمم  للبنممرن امل ك يمم  أ  تلعمم  مثممل هممذا المم وو فيممما يتعلمم  بممالبنرن )

 كل هذه التم ابي  التم  اتخمذها البنم  امل كم   األوووبم  والتم  كانم  علمى أسما  أناما سياسمات نق يم  ي  ف   ت وي ه  بسيرل   مدقت  التجاو 

 االستق او املاي ،  كا  معظمه  ف  الراق  سياسات مالي  .يى ها د إ

 محاوالت االنقا  اال ليمية األوروبية:املطل  الثاني

 للم ول  امل ك يم  األوووبم  والبنمرن امل كم    البنم  علمى يمنم " يلم  مما علمى ماسمت خ  معاهم   مم  104 املماي  مم  األويمى الفقم   نصم 

 وهنالم  ."األعضما  لل ول  العام  والخاص  والش كات ا حلي  والسلطات امل ك ي  واإلياوات تحاياال ملدسسات مساع ات منط األعضا 

 ، أل  املماي  ال  م  سم  أوووبيم  هام د إيمى مسماع   ل ولم  أيم  قط م  بشمكل تحم م والنممر االسمتق او ميثما  فم  مماثلم  أخم ى  نصمرص

 املعرنمات يخمص املنم  همذا علمى الرحيم  واالسمتءنا  ، الذاتيم  مراويهما  ط يم عم  املاليم  مشمكسهاا بمعال م  ال ولم  قيمام همر املطلمرم

 الثانيم  الفقم   حسم  يمكم  فقمط الحالم  همذه فم  ال ولم ، سيط   ع  الخاوج  االستءنامي  الظ ود أو الطبيعي  الكراوت ع  الناجم 

 املفرضي  اقت اح على بنا  األوووب  االتحاي ل مج قبل م  تق و  أ    يط  مالي  تق ي  مساع   ماست خ  معاه   م  103 املاي  م 

 1. طبيعي  كاوث  لي  أويى بام وم  السيط   ع  يخ ج ال الحاي  املاي  ال    ف  أ  لش  أح  وال .األوووبي 

 مدسسمات مم  خمسل العامم  مرازيناما فم  ع م  تعمان  التم  الم ول  مسماع   األحمرال مم  حمال بم   يمكم  فمس األوووبم   أ املب لهذا ووف 

 املعاهم ات كسم  يو   الحلمرل وا خماوج علمى البحمث األووبيمي  القماي  علمى حمت  ممما القمام ، اليمروو مدسسمات أو األوووبم  االتحماي

 السميايي  الم ير   أزمم  مم  ا خم ج قم  تشمكل ج يم   مدسسمات وخلم  واملعاهم ات املراثيم  وتوييم  املتعاقبم  القمم  فبم أت واملراثيم ،

 .األوووبي 

                                       
 . 8ص ،  2012يناي   22ل واسات،قط ، ال  ي   م ك  ،والتطبيق الن  ..اليورو منطقة في املالي التقارا نعرش، صباح - 1
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  األوروبية القمم األول:الفرع 

 ووزوا  لمرزوا  املاليم  المرزوا  وأخم ى  ل ؤسما  قمم  بمي  مكثفم  ماواثرنيم  اجتماعمات فم  اليمروو منطقم  يخلم  األزمم  انم ال  منمذ

  :عناا املن ثق  والنتام  هذه القم  أه  يرضق(20-02)وق  وال  ول  عامي  م  أقل ف  لقا  ستر   ناه ت الخاوجي ،

 هذ  القمم األووربية (:أهم92-14اليدول ر م )

 النتا ج املنبثقة  ن االعتماع املكان التاريخ االعتماع

قمممممممممممممممممممممممممممممم  القممممممممممممممممممممممممممممماي  

 األوووبيي 

 قم ون علمى االتفما  أسما  علمى وتقمرم الخطم  لليرنما  املسماع ات تقم ي  علمى أووبم  اتفما  أول   ب وكسل 02/22/0202

تقمم ي   فمم  ط فمما الم وي  النقمم   و  صممن يكمر   ممم   صمماوم  ، حيممث أول   مم وط ماليمم  وفمم  ثناميم 

 .اليروو منطق  يول  م  ل ول  املالي  املساع ات

  وزوا  اجتمممممما 

  مالي 

 يول مطق  اليروو

 .األسرا  تن ح  لتطمي  ول  اليروو منطق  ف  س بقى اليرنا  أ  ق او- ب وكسل 24/00/0200

 ع م  بتخفمي  التزامهما عم م سم  يمروو ب مليماو 8 م املقم و  لليرنما  الثانيم  ال فعم  تسملي  عم م- 

 األووبي  قبل الت ويكا م  ميزانيساا ا ح ي

فمممم   القمممماي  قممممم 

 األووب  االتحاي

 الخاص للقطا   50% اليرناني  ال ير   نسب  خف - ب وكسل 09/02/0200

 لليرنا  الثاني  االنقاذ ج م  على ملصايق ا- 

 االخ ى  اليروو ل ول  للقل  الذ  للقل  الكبي  باتحس يروو ت يلير   إيى اليروو انقاذ مظل  ح   وف  -

 .ايطاليا مثل

 القممماي  اجتمممما 

 األووبيي 

م سمممممممممممممميليا  2/00/0200و8

 ف نسا 

 الحكرميم  حيمث املرازنمات ضمبط فقم   ضم وو  تضم  والتم  األووب  االتحاي معاه   م اجع  مناقش -

 قماط  ب يطمان  وفضم  روو، ولليم فم  االنضممام ال اببم  الم ول  مم  7 و اليمروو منطقم  يول  وافقم 

 املب أ ولك  حيث م  تعاون ل  ال شي  ا    وجمهروي  تخصها أما السري  باستءنا ات إال للفك  

 0200 ماو  اجتما  إيى املرافق  للب ملا ، وق  ت جيل العري  بع 

 تم اوالت علمى املامم  فم  0.1 نسمبساا تفم ن امابمرجف التم     تمربي  ضم يب    تطبيم  ضم يب  مناقشم - ب لي  22/20/0200 زوكرز  م كل قم 

 .املشتقات على املام  ف  0.01 والسن ات و األسه 

 نسمب  وزيماي  النممر ع لم  لم ف  األوووبيم  باقت احمات للمفرضمي  التقم م تعتزمما  وف نسما أملانيما-

 .االبتكاو على الق و  م  بذل  وما يتعل  ال شويل

 القممماي  اجتمممما 

 األووبيي 

 وال شي  باستءنا  ب يطانيا ال  ي  األووب  امليثا  على ال س   الترقي  ب وكسل 2/22/0200و0

القممممممممممممممم  األوووبيمممممممممممممم  

)ل ؤسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممما  وزوا  

الحكرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 

 األوووبي (

 مبا م   اسمبانيا إيمى القم ون ضمب اسمبانيا ، حيمث تم  ملسماع   يمروو مليماو 120 ممنط علمى املرافقم - ب وكسل 0200جرا   08

 كرم الح عب  تم ي ها ب ل

 تكتمل ماليم  وزوا  مم  تتم ل  ل نم  اليمروو وهم  مجمرعم  وماسم  بشم   قم او اتخماذ عم  القماي  ع م   -

 .مي كل للموايو  أنجيس األملاني  املس شاو  اضط او بس   املرح   األوووبي  العمل 

، ممممذك   ماجسممتي   بيمم  منشممرو  ، جامعممم  يييةأ يير أزميية اليييديون السيييادية  لييى وا ييع ومسيييتقبل الوحييدة النقدييية األوروباملصمم و:ووا  خالمم ، 

 .24-22، ص ص0202/ 0200، ،ال  ام ، بسك  محم  خيض  

 علمى بلمى السميايي ، الم ير   ملعضمل  جذويم  حلمرل  ايجماي فم  تمنجق لم  األزمم  ،إال اناما طمرال تترقم  لم  التم  القمم  مم  الم ب  علمى

 الحلمرل  طبيعم  فم  الذاتيم  الف ييم   واملصملح  مم ى وبينم  ألووبيمي ا السياسميي  القماي  بمي  والخمسد الهمر  زايت ذلم  مم  العكم 
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 واملس ثم ي  و م  املالي  األسرا  و ها أت وهر طمتن  مناا ال مي د  اله د ف  األوووبي  القم  هذه تنجق ل  كما قم ، كل ف  املقت ح 

 1 .الشمالي  أو ل نربي ا سرا  ال ول  جمي  اس ثماواها   ف  لضما  يكف  بما وقري  مرح   أوووبا أ 

 ( EFSFصندوق اإلةتقرار املالي األوروبي ) الفرع الثاني:

فمم  إطمماو مجلمم  وزوا  ماليمم   0202ممما   2تمم  إنشمما  صممن و  االسممتق او املمماي  األوووبمم  ممم  قبممل المم ول األعضمما  فمم  منطقمم  اليممروو فمم  

عث الثق  ف  األسرا  املالي  األوووبي  ع  ط ي  تق ي  املساع   املالي  ال ول األوووبي  وه ف  الحفاظ على االستق او املاي  ف  أوووبا وب

 . 2ملنطق  اليروو وال ول األعضا  ف  إطاو ب نام  التكي  االقتصاي  الكل 

  3:إ  انشا  مثل هذا الصن و  لعتم  على تحقي  ثست أه اد وميسي 

 .  انشا  هيت  تنظيمي  واح   تتريى وض  وتطبي  قراع  مرح 

 . ا  تمل  هذه الهيت  املراوي املالي  الت  تمكناا م  الت خل ل ع  البنرن الت  تراج  املشاكل ف  السيرل 

   وجممري ب نممام  لضممما  الريا مم  املصمم في  لوطمم  أوووبمما ب سمم ها لطم نمم  املممريعي  بمم   ويا عهمم  فمم  بنمم  ممما سممتكر  مدمنمم  بممنف

 املسترى ف  أ  بن   خ .

مليممماو يمممروو مممم  قبمممل  022مليممماو يممروو فممم  األسمممرا  املاليممم  علمممما أ  هممذا الممم ع  قممم  لعممم ز فممم  حمم وي  442والصممن و  قمممايو علمممى إصممم او 

 722ملياو يروو م  ال سهيست األوووبي  ملسان   ميزا  امل فرعات، أ  أن  تم  تشمكيل قم و  قرامهما  92صن و  النق  ال وي  وف  ح وي 

منطق  اليروو، ونسب  مشاوك  يول منطق  اليروو تعتم  على ح   حصساا ف  البن   ملياو يروو تسمط بمراجه  األزم  السيايي  ياخل

ولق  اسن ت لهذا الصن و  ع   4،%08وإيطاليا م  %02تلياا ف نسا بنسب   %07امل ك   األوووب ، حيث ت ت  أملانيا ف  املق م  بنسب  

 : 5مهام أهمها

   ام بس   وضعها املاي .إق ان ال ول بشكل إحت از  قبل أ  يح ت فياا إضط 

 . ا  السن ات الحكرمي  ل ول منطق  اليروو والت  تعان  مشاكل مالي   

 . ترفي  التمريل لل ول الت  تس ى إلعاي  وسمل  بنركها املتض و 

  ، بع  ذل  يت  تعريض  بما لس   اآللي  األوووبي0202و عتب  هذا الصن و  كحل مدق  ألزم  يير  منطق  اليروو حت  عام 

ملياو  722ملياو يروو وب أسمال ق وه  222لإلستق او املاي  وف  الشكل املراي  وه  بمثاب  صن و  انقاذ يام  بق و  اقت ان ق وت م 

 يروو، 

 

                                       
 .24ووا  خال ، م ج  ساب  ، ص - 1
2 - www.efsf.europa.eu/about/index.htm le 15/12/2013 à 22:36 

، الكريمممم  224مجلمممم  اتحمممماي املصمممماود الع بيمممم ، عمممم ي  ( QNBاس فييييي اصييييالح الهيكييييل املييييالي األوروبييييي )حييييير األةيييي ،تق يمممم  انشمممما  اإلتحمممماي املصمممم ف  األوووبمممم  -3

 .84،ص0202،س تمب  

 .00ل، م ج  ساب ، ص خنطيط خ يج ، خلخال منا - 4

 :حمرل  الثمام  الم وي  امللتقمى   ليى ا تصياديات دولي  2991االتحاد األوروبي في مواعهة تيدا يات األزمية املاليية العامليية  عهود يح  مصل ، خلرف  عا ش ، 5

 .07، ص 0202ما   27/28سكيك  ، يرم  0222أوت 02املالي  ، جامع   ظل األزمات ف  النق ي  االتحايات إياو 

http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm%20le%2015/12/2013%20à%2022:36


 األوروبي في ظل أزمة الديون السيادية األووربية  االتحاد.......................................................الفصل الثاني........
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 
 

 (:ألية االةتقرار االوروبي92-14الشكل ر م )

 
مجلمم  االقتصمماييات املاليمم  البنكيمم  واياو  دية األوروبييية دور االتحيياد األوروبييي فييي ردارة أزميية الييديون السيييا املصمم و:وحال فاطممم ، ناييمم  بلممرو  ،

 .042،ص0209 جامع  محم  خيض ، لسك  ، ال  ام ،، 0، الع ي 0ا  ل    ، االعمال

 معاهدة اإلنضباط املالي اليديدةالفرع الثالث:

 قاي  وق  إذ والنق   األووب ، ملاي ا النظام ف  هام  محط  2012 ماو  2 و1 يرم  بب وكسل األوووب  االتحاي يول  قاي  قم   كل 

 االسمتءنا  ال شمي  وجمهرويم  ب يطانيما كمل مم  و كل  ال  ي   املاي  االنضباط معاه   على عضر يول  27 أصل م  أوووبي  يول  25

 أمام مفترحا ي ال ال" االتفا  أ  القم  ختام ف  باووزو  جرزي  مانريل األوووبي ، املفرضي  ومي  وقال املعاه  ، على الترقي  ب فضهما

 جمانف 1 فم  الفعلم  التنفيمذ حيمز االتفما  يم خل أ  املترقم  ومم  .األعضما  بعم  مرافقم  املعاه   م  15 البن  علي  نص ما وهر "ال مي 
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ني  وتتضمم  همذه املعاهم   وضم  قمرا1عليم ، املرقعم   25ال الم ول  أصمل مم  يولم   12ب ملانمات مم  قبمل عليم  املصمايق  يمت  عن ما 2013

 : 2محلي  ياخل ال ول األعضا  ل ش ي  ال قاب  على ميزانيساا، وتتمثل هذه القراع  ف 

القاعممم   املاليممم  :تتعهممم  الممم ول التممم  وقعممم  علمممى معاهممم   برضممم    مرازنمممات مترازنممم   حيمممث يكمممر  الحممم  األقصمممد  لل  ممم  البنيمممر  ال  -أ

مم  إجمماي  النمات  الم اخل ، تتمتم  اامام   %92ر  معت لم  أ  ممايو  ف  إجماي  النات  ال اخل  وال ول الت  تشمل على يي %2و2يتجاوز 

  %0أكب  م  ع   مقبرل بنسب  

التصمممحيط التلقممما   :يتعمممي  علمممى كمممل الممم ول األعضممما  فممم  التكتمممل األوووبممم  أ  يترقممم  حممم وت  ليممم  تصمممحيط تلقاميممم  فممم  حالممم  تجممماوز  -م

 القاع   املالي .

ملرقعممم  علمممى املعاهممم  : وهمممر أمممم  بيممم  ال امممم  إذ يكفممم  أ  تشممممل ال ولممم  قمممانر  القاعممم   إيواج القاعممم   املاليممم  فممم  يسمممترو ال ولممم  ا -ي

 املالي .

اعتماي عقربات محكم  الع ل ال ولي :فف  حال  ع م احت ام تطبي  القاع   املالي  م  قبل يول  ما تف ن ا حكم  عقربمات   -ج

 م  إجماي  ناتجها ال اخل . %0و2تتمثل ف  ب ام  تصل إيى 

 املسا دات املاليةع الرابع :الفر 

 (  2911_2919حزمة اإلنقا  األولى ) .1

إيمى يول منطقم  اليمروو وصمن و  النقم  الم وي  بتفعيمل خطم  اإلنقماذ املماي  التم   0202يرنيمر  02ق م  الحكرم  اليرناني  طلبا وسميا فم  

ملياو يروو املبين  ف  ال  ول  42تحاي األوووب  بقيم  إتف  علياا م  املفرضي  األوووبي ، وتتضم  ق وضا م  صن و  النق  ال وي  واإل

 أيناه.

ملياو يروو  002لق  وافق  جمي  يول اإلتحاي األووب  إضاف  إيى صن و  ال وي  على منط اليرنا  سلس  م  الق ون املالي  بمجمر  

ملياو يروو م   22 م  م  اإلتحاي األوووب  و ملياو مق 82مناا  0202إيى باي  يرنير  0202على م ى ثست سنرات خسل الفت   ماير 

سنرات، وق  ت  تخفي  مع ل الفام   ف  قم  ب وكسل لفام   اإلتحاي  2على فت   س اي  %0و2صن و  النق  ال وي  بمع ل فام   

نا  بإج ا ات سنرات ونص  بش ط أ  تقرم الير  7م  زياي  فت   الس اي لتصبط  %0و4لتصبط  0200ف  ماو   %0األوووب  بمع ل 

، 0202بالنسب  للنات  ا حل  اإلجماي  ف   %0و8تقش  لتخفي  اإلنفا  للحصرل على هذه الق ون ويكر  تخفي  ع   املرازن  م 

 . 02043بحلرل  %2م  ترق  أ  ينخف  هذا ال    إيى باي   0200عام  %2و9و  0200عام  %9و7و 

 

 

 

 

                                       
 .29ساب ،ص م ج ووا  خال ، - 1

   .07يحى مصل ، خلرف  عا ش ، م ج  ساب ، ص  - 2

  . 90، ص  ج  ساب ، مأزمة الدين السيادع في اليونان: األةباا والحلول برالكرو نرو ال ي ،  - 3
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 (     2911 -2919ان خالل الفترة )( القروض املمنوحة لليون92-15عدول ر م : )

 الوحدة: مليار يورو    

 ا  مر   صن و  النق  ال وي   منطق  اليروو  التاويخ ال فعات

 02 2و2 2و04 0202ما   ال فع  األويى

 0و2 9و0 2و9 0202س تمب   ال فع  الثاني 

 2 2و0 2و9 02/0200_02يلسمب /جانف /  ال فع  الثالث  

 02 0و4 2و02 0200ماو   ع  ال فع  ال اب

 2و00 0و2 7و8 0200جريلي  ال فع  الخامس  

 8 0و0 8و2 0200يلسمب   ال فع  السايس 

 72 0و02 2و20  ا  مر  

جامعمم  قاصمم   م بمماح، ووقلمم  ، ، 02، مجلمم  الباحممث، عمم ي أزميية الييدين السيييادع فييي اليونييان: األةييباا والحلييول املصمم و: برالكممرو نممرو المم ي ، 

 .90،ص0202 ام ،ال 

 (2912حزمة االنقا  الثانية )  .2

مليمماو يممروو، بإضمماف  إيممى تبممايل سممن ات  022الح ممم  الثانيمم  إلنقمماذ اليرنمما  خصممص لهمما  0200فب ايمم   0أقم ت يول منطقمم  اليممروو فمم  

ملاليم  الخاصم  يمنص علمى مليماو يمروو مم  خمسل اتفما  مبايلم  مم  املدسسمات ا 027يير  أثينا م  يامنياا م  القطما  الخماص  مط  مناما 

م  قيم  سن ات ال ي  اليرنان  الت  تحرزهما تلم  املدسسمات وذلم  عم  ط يم  تبم يل السمن ات الق يمم  بم خ ى ج يم    %2و22 ط  

فمم  السممنرات املاليمم  لتنتهمم   %2و4و  0202حتمم   %2و  0202حتمم   %0سممن  ونسممب  الفاممم   متويمم  ، تتمم اوح بممي   22بتمماويخ  اسممتحقا  بعمم  

 مليل  يروو. 222، وها د خط  اإلنقاذ إيى إعاي  هيكل  يير  اليرنا  الت  تناه  0240استحقا  ال ير  اليرناني  ف    جال

، وهممم  0202فممم   %2و002مممم  ناتجهممما ا حلممم  اإلجمممماي  إيمممى  % 092ومممم  املترقممم  أ  تقلمممص إجممم ا ات الح مممم  الثانيممم  ييمممر  اليرنممما  مممم  

 .1تتحملها البسي على امل ى البعي  النسب  األقصد  لل ي  الت  يمك  أ 

الح ممم  املممماي  لب نمممام   0208إيمممى أوت  0202وفمم  إطممماو  ليممم  االسمممتق او األووبممم  تممم  إقممم او الب نمممام  الثالمممث إلنقممماذ اليرنممما  يمتممم  مممم  أوت       

 :2ملياو يروو على النحر التاي  09ملياو يروو ت  منط الح م  األويى والبالو  مق او  89اإلنقاذ 

 02   0202أوت  02ملياو يروو ف. 

 0   0202نرفمب   04ملياو يروو ف. 

 0   0202يلسمب   02ملياو يروو ف   . 

 02   ملياو يروو.   2.4ملياو يروو احتياط  إلعاي  وسمل  البنرن، ت  ص د من 

                                       
 .90 ج  ساب  ، ص، مأزمة الدين السيادع في اليونان: األةباا والحلول برالكرو نرو ال ي ،   - 1

2- European Stability Mechanism, ESM/EFSF Programmes for Greece,  http://www.esm.europa.eu/about/index.htm , le 

24/01/2016, 18:51  

http://www.esm.europa.eu/about/index.htm
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 رعرا ات التقشفالفرع الوامع :

، ولتحقيمممم  ذلممم  عليامممما 0202مليممماو يممممروو بحلمممرل عمممام  08.2م الهممم د المممذ  تسمممم ى لتحقيقممم  اليرنممما  اآل  هممممر خفممم  ع ممم  امليزانيمممم  بممم

االقتطا  م  املساع ات االجتماعي ، وم  ووات  املرظفي  وم  قطا  الصح ، كما أ  ال ول  اليرناني  عملم  علمى وفم  الضم ام  علمى 

ا فمممم  حممممي  عملمممم  املس شممممفيات بمممم طق  املمتلكممممات، وأبلقمممم  املدسسممممات الحكرميمممم  واملمممم او  وا حمممماك  واملتمممماح  واملراقمممم  األث يمممم  أبرااامممم

 الطراو  فقط.

إتخذت الحكرم  اليرناني  ح م  إج ا ات تقشفي  م  أجل تث يط ع   املرازن ، وإسسا ف  :2919حزمة التقشف األولى ييفرع  .1

ي  وتقلميص عبم  تجميم  وواتم  املمرظف %2و2إيمى  %0اإلج ا ات الحكرمي  خف  إجماي  النفقات العامم  علمى األجمرو وال واتم  مم  

 العمل اإلضاف .

مليمماو يممروو  8و4علممى مشمم و  قممانر  هامم د إيممى تممرفي   0202ممماو   2وافمم  الب ملمما  اليرنممان  فمم   2919حزميية التقشييف الثانييية مييارس  .2

على اث  مخاود اإلفس  والتخل  ع  الس اي وذل  ع  ط ي  وف  الض ام  على القيم  املضاف  وعلى السياوات املستروي  وعلى 

 .1 وقات وخف  ووات  القطا  العاما ح

 ملياو يروو م  خسل: 22اتخذت الحكرم  إج ا ات تقشفي  قاسي  لترفي  :2919ماع  6حزمة التقشف الثالثة  .3

 42سمن  إيمى  27انتقلم  مم  سمن  لل جمال( وهمر مم تبط بفتم   مشماوك  التم   292سمن  للنسما   92تح ي  سم  التقاعم  القمانرن  ) -

 .0202سن  إيى نااي  سن  

 تم ي  تجمي  االجرو ف  القطا  العمرم . -

 للمرظفي  واملتقاع ي . 04و  02 ط  الشه   -

 واملتقاع ي تخفي  تعريضات املرظفي   -

 .%02إيى  %00ال ف  م   اخ ى لل س  على القيم  املضاف  م   -

 ال سرم على الكحرل والتيغ وكذل  ا ح وقات. %02ال ف  بنسب   -

 تح ي  سر  النقل والطاق  -

 م  مرظفياا  ه يا لفت   مح ي . %0امكاني  تس يط املدسسات  -

مليمماو يممروو علممى  08.4بعمم  مفاوضممات عسممي   تبنمم  الب ملمما  اليرنممان  اجمم ا ات تقشمم  لتممرفي  :2911عييوان  حزميية التقشييف الرابعيية .4

لقسط الخام  مم  ب نمام  سنرات ضم  متطلبات االتفا  م  صن و  النق  ال وي  ويول االتحاي االوووب  مقابل يفعها ا 4م ى 

 االنقاذ ، وتمحروت أه  بنريه حرل:

 يروو سنريا. 8222خف  الح  األينى لف ن الض يب  إيى  -

 يروو سنريا على املقاولي  املستقلي . 422ف ن وسرم مهني  بقيم   -

                                       
امللتقممى الثممان  حممرل األزممم  اإلقتصممايي   ة التشييوي  ويعالييية مقاربييات العييالج أزميية الييديون السيييادية األوروبييية   رشييكاليممم ا   محممم ، معمم وز لقممما ،  - 1

 سممم ، ال  امممم ، أيمممام العامليممم  ال اهنممم  وت ثي اهاممما علمممى اقتصممماييات  ممممال اف يقيممما، كليممم  العلمممرم اإلقتصمممايي  والتجاويممم  وعلمممرم ال سممميي ، جامعممم  الع بممم  ت  مممد  ، ت

 .02، ص 0202جرا   02/02
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 وف  ال س  على القيم  على وقري الت فت . -

  مج .امكاني  تس يط مرظفي  الهيتات العمرمي  امللوي  أو امل -

مليماو يمروو اضمافي   22الخصخص  على نطا  واس  للمرانئ ، املطاوات ، الب ي ، الطاق  والبنرن والت  م  املف ون تحصيل  -

 .0202إيى باي  نااي  

 2911ةبتمبر  21حزمة التقشف الوامسة  .5

 ملياو يروو وتمثل  ف  : 7.2وك ت هذه الح م  على فت  املتقاع ي  واملرظفي  قص  ترفي  

 يروو  ه يا. 0022م  معا ات التقاع  الت  تتجاوز  %02ف  خ -

 أل  مرظ  على االحتياط. 22احال   -

 يروو. 2222يروو إيى  8222خف  الح  االيتى السنر  لف ن الض يب  م   -

 ف ن وسرم ج ي   على قطا  العقاوات . -

 ال خرل ف  عمليات خصخص  ج ي   -

  2912ييفرع  13حزمة التقشف السادةة  .6

مليمممر  يمممروو هاممم ي اليرنممما  بمممالترق  عممم  الممم ف ،  222  الحكرمممم  مخطمممط ج يممم  للتقشممم  لسممم  ةوممم   فممم  امليزانيممم  بقيمممم  أقممم  وممممي

 وتجس ت فيما يل :

 أووو  ه يا . 289ليصبط  %00خف  االج  االينى بنسب   -

 وظيف  ف  القطا  العمرم . 02222 ط   -

 تخفيضات ج ي   ف  معا ات التقاع  وووات  املرظفي . -

   ف  ميزاني  الضما  االجتما   وال فا .تخفي -

 مدسسات عمرمي . 4خصخص   -

صايق  حكرم  انترني  ساماوا  ومي  ح م اليمي  ال يمق اط  الذ  وصل ل ماس  :2912نويمبر  1حزمة التقشف السابعة:  .1

مليممماو يممممروو ،  22اي  بصممممعرب  علمممى اجممم ا ات التقشممم  للحصممممرل علمممى مسممماع   الت ويكممما املقمممم و  بحمممر  0200جمممرا   07الحكرمممم  فممم  

 وتجلى الب نام  فيما يل :

 سن . 97سن  إيى  92وف  س  التقاع  م   -

 تخفي  بع  معا ات التقاع  وووات  القطا  العمرم  -

 تنظي  واصسح سر  العمل ليتماشد  م  املعايي  ال ولي  االوووبي . -

 42وي  علمممى تخفيممم  عبممم  م يرنيممم  اليرنممما  لقيمممم  وصمممن و  النقممم  الممم اتفممم  وزوا  ماليممم  منطقممم  اليمممروو  0200نمممرفمب   09وفممم  

 ملياو يروو ، وت جيل يف  الفرام  إيى عش   سنرات.
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 ملياو يروو وذل  م  خسل: 0.2صايق  الحكرم  على قان   ج ي  يا د اترفي  :2913أيريل  21حزمة التقشف الثامنة  .1

 وف  الض ام  املف وض  على امله  الح  . -

 يروو ف  السن . 00222ات  الت  تتع ىوف  الض ام  على  ال و  -

 .0222ف ن الض ام  على قطا  صناع  السف ، وذل  ألول م   منذ سن   -

صمممرت،  002صمممرت مقابمممل وفممم   022بمرافقممم   0204مممما   2وافممم  علياممما الب ملممما  يمممرم : 2914مييياع  14حزمييية التقشيييف التاةيييعة  .9

مق ممم  خطمم  االسممت اتيجي  املاليمم  مترسممط  االجممل وبمم  املقبلمم ، و مممل  أحكممام حممرل السياسمم  االقتصممايي  اليرنانيمم  للسممنرات اال 

 0208ممممم  النممممات  ا حلمممم  االجممممماي  ، فمممم  حممممي  أنمممم  فمممم  سممممن    %0.2بنسممممب   0204( حيممممث سممممتحق  فممممام  اويمممم  فمممم  سممممن  0202-0208)

 / أما أه  ما جا ت ب  الح م : %2.2سيكر  

 .0208وب  املقبل  حت  عام تجمي  االجرو والنعا ات التقاع ي  على م ى السن ات اال  -

 تخفي  نفافات القطا  العام كتخفي  نفقات وزاو  الصح  وبي ها. -

صمرت الب ملما  اليرنمان  علمى الح مم  ال  يم   وبم  الم ف  الكبيم  مم  قبمل الحكرممم  :2915عويليية  -16حزمية النقشيف العاشيرة : .19

 وتمثل  بنريه االساسي  فيما ي ت : 0202جانف   09ألك  تسب ا  ومي  اليساو املتط د الذ  وصل إيى س  الحكرم  ف  

 تويي  نظام ض يب  القيم  املضاف  وترسي  قاع هاا ل ياي  االي ايات. -

 انشا  هيتى  ض يي  مستقل   وألي  لخف  تلقا   للتفقات ف  حال  تحقي  اه اد املرازن  العام . -

 .ضما  استقسلي  معه  الستات لسحصاميات -

 م  اب ز االج ا ات الن  جا ت ااا::2915اكتوبر  12 شر:  حزمة التقشف الحادع .11

سممنريا، وفمم   %00سممن ، باالضمماف  إيممى خفمم  معا ممات التقاعمم   97ممم  خممسل تمم خي  سمم  التقاعمم  إيممى  :رصييالح ن ييام التقا ييد -

 على التقاع  االضاف . %9ايخال ا ت ان ج ي  و اال ت اكات امل ضي  للمتقاع ي  

مليمماو يممروو اضممافي  مم  خسل:وفمم  الضمم يب  علممى  0.22ث سممبدي  االصمسح الضمم يب  إيممى تحصميل : حيمم اصيالح الن ييام الضييري:ي -

، باالضممممماف  إيمممممى وفممممم  ضممممم يب  %02إيمممممى  %2، وفممممم  ال سمممممرم علمممممى السمممممل  الفممممماخ    التممممم  سمممممتنتقل مممممم  %02إيمممممى   %09االوبممممماح مممممم  

باسمممتءنا  بعممم   %02يمممم  املضممماف  عنممم  يروو.تث يممم  ال سممم  علمممى الق 22222للممم خرل التممم  تتجممماوز  %8إيمممى  %9التضمممام  مممم  

 1السل  مثل السل  الطازج ، فراتي  الطاق  ، املا  ....ألب.

 الثالث: خط  الدول التي مسمل ا األزمة املطل  

تبنمممم  يول منطقمممم  اليممممروو التمممم  تعممممان  ممممم  اوتفمممما  حمممماي فمممم  مسممممتريات المممم ير  ل وجمممم  تفممممر  ممممما تفمممم  عليمممم  فمممم  معاهمممم     ماسممممت يخ   

خطممط التقشممفي  هامم د إيممى تخفممي  ح مم  المم ي  العممام وال  مم  العممام فمم  املرازنمم  العاممم  إيممى مسممتريات املطلربمم ، حيممث مجمرعمم  ممم  ال

 ..أجب ت األزم  املتنامي  ل ير  اليرنا  ال ول األعضا  ف  منطق  اليروو على اتخاذ ت ابي  أكف  ص ام 

                                       
، (2915-2919ردارة أزمة الديون السييادية اليونانيية ايملن  ايرامج االنقيا  امليالي الدوليية وحيزم التقشيف الوطنيية للميدة )ضيل  برطرو ، نرفل سمايل  ، ف- 1

 .02-02،ص ص0209، جامع  واسط، الع ا ، 04مجل  الكرت للعلرم االقتصايي  واالياوي  ، الع ي 
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 عهود الح ومة اليونانية. .1

     :1لحكرم  اليرناني  مجمرع  اإلصسحات املق و  م  قبل ا

  مممم  إجممممماي  النممممات  ا حلمممم  علمممى ممممم او ثممممست سممممنرات اامممم د  ٪00سياسمممات املاليمممم  العاممممم : ضممممبط أوضممما  املاليمممم  العاممممم  بممممما لعممممايل

 .٪02.9أي  كا  ال    ق وه  0222انطسقا م  سن   ٪2الرصرل ب    الحكرم  العام  إيى أقل م  

 وسممميت  تخفمممي  األجمممرو 0202مممم  إجمممماي  النمممات  ا حلممم  حتممم  ناايممم   ٪2.02 ات قممم وها اإلنفممما  العمممام: تممم  وضممم  هممم د تحقيممم  وفممم ،

سمممنرات، مممم  إلوممما  العمممسوات املعتممماي صممم فها للقمممرى العاملممم  بمناسمممب  أعيممماي املممميسي وعيممم  الفصمممق  2ومعا مممات التقاعممم  وتجميممم ها ملممم   

 وفصل الصي ، وحماي  العاملي  الذي  يتقاضر  أينى األجرو 

   0202مم  إجمماي  النمات  ا حلم  حتم  ناايم   ٪4الحكرم : ه ف  الت ابي  املتخذ  ف  هذا الش   إيى تحقي  إي ايات بنسمب  إي ايات 

 م  خسل زياي  الض يب  على القيم  املضاف ، زياي  الض ام  على السل  الكمالي  وعلى التبغ والكحرل باإلضاف  إيى سل  أخ ى،

  تعمل الحكرم  اليرناني  على تحسي  التحصيل الض يب  وزياي  مساهم  م  ل  يتحملرا نصيبا إياو  اإلي ايات وضبط النفقات :

 عايال م  الع   الض يب ، كما تح ص على حماي  اإلي ايات م  مخالفات كباو ياف   الض ام .

   واجم ا  مباحثمات معهم  هام د إيمى االستق او املاي : طلم  املسماع   مم  املفرضمي  األووبيم  والبنم  امل كم   وصمن و  النقم  الم وي ،

 إقام  صن و  لسستق او املاي  بتمريل م  ب نام  التمريل الخاوي  لت مي  مسترى كاد م  وأ  املال املص ف .

  ب نام  املستحقات الحكرمي : يت  تقليص املستحقات الحكرمي ، حيث تخف  بعم  م ايما الضمما  االجتمما   مم  الحفماظ علمى

   الش امط السكاني .ما يق م مناا ألفق

   . إصسح نظام التقاع : إصسح  امل لنظام التقاع  لشمل تخفي  التقاع  املبك 

  السياسممممات الهيكليممممم : سمممممتعمل الحكرمممممم  علمممممى تحممممم يث اإلياو  العامممممم  وتممممم عي  أسمممممرا  العممممممل وسياسمممممات الممممم خل وتحسمممممي  منممممماخ

 األعمال وخرصص  املدسسات العام .

 خف  ملحرظا لإلنفا  العسك   خسل الفت   املسسا ف .اإلنفا  العسك  : تتر ى الخط   

وهام د نرعيمم  اإلصمسحات املاليمم  والهيكليم  ال اويمم  فمم  ظمل ب نممام  الحكرمم  إيممى تخفممي  ال  م  املممرازين ، والحيلرلم  يو  حمم وت أزممم     

   علممى املممراوي العاممم  وتحمم يث االقتصمماي ثقمم  ت يمم  ممم  تمم هرو وإضممعاد االقتصمماي اليرنممان . كممما هامم د هممذه التمم ابي  إيممى تحقيمم  السمميط

 وتقري  سياسات ال خل وأسرا  العمل، وتحسي  إياو  مدسسات ال ول  واالس ثماو فياا وتع ي  مناخ االس ثماو.    

 خطة ايرلندا .2

او وتخفممي  مليمم 2وهممذا ممم  خممسل زيمماي  الضمم ام  بمقمم او  0204مليمماو يممروو حتمم  سممن   02هامم د خطمم  إي لنمم ا التقشممفي  إيممى تممرفي  

مليمماو يممروو إضمماف  إيممى تقلمميص اإلنفمما  الحكممرم  فمم  القطاعممات الصممحي  والتعلممي  وال عايمم  اإلجتماعيمم ، وهممذا اامم د  02األجممرو بمقمم او 

 .0202ف  عام  %2تخفي  ال    ف  املرازن  العام  إيى 

                                       
، -ملييييار ييييورو 119أوربيييا والصييندوق يتفقيييان ميييع اليونيييان  ليييى خطيية تمويليييية اقيمييية  -ا  الصيييندوق اتفييياق  لييى مسيييتوى خبييير نشمم   صمممن و  النقممم  الممم وي ،  -1

 .  4-2،ص: 0202ما   0وا نط ، 



 األوروبي في ظل أزمة الديون السيادية األووربية  االتحاد.......................................................الفصل الثاني........
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 
 

القتصمايي  التم  تراجم  المبسي، فيمما لشمكل وها د السلطات اإلي لن ي  إيى وض  مجمرع  مم  السياسمات الطمرحم  ملعال م  األزمم  ا

ب نامجمما متعمم ي السممنرات تسممسا د مممراط  الضممع  فمم  ال همماز املصمم ف  وي ممم  إيممى اسممتعاي   فمما  النمممر اإليجابيمم  التمم  لسممتحيل بمم وناا 

التصممممممحيط الترصمممممل إيمممممى حمممممل يامممممم  لعزممممممم ، وقممممم  ح صممممم  السممممملطات علممممممى م اعممممما  الع الممممم  فممممم  تصمممممميمها للب نممممممام ، بحيمممممث تمممممرز  أعبممممما  

 . 1اإلقتصاي  واملاي  على جمي  طبقات ا  تم  م  ترفي  أقصد  يوجات الحماي  ألكف  فتات ضعفا

 خطة ايطاليا .3

مليممماو يمممروو وهاممم د إيمممى إلوممما   48أجممماز الب ملممما  االيطممماي  مجمرعممم  مممم  اإلجممم ا ات التقشمممفي  مممم   ممم ناا أ  تمممرف  للحكرمممم  مممما يقممماوم 

وتتضم  خط  التقش  م يجا م  خف  اإلنفا  الحكرم  وزياي  الض ام  وتث ي  األجرو ووف   0204ال    ف  املرازن  العام  بنااي  

و  0200فمم  ناايمم  عممام  2و2سمم  التقاعمم ، وتمتمم  الخطمم  علممى ممم ى أوبمم  سممنرات هامم د ممم  خسلهمما الحكرممم  إيممى تقلمميص ال  مم  العممام إيممى 

 . 0204إناام  بنااي  

 خطة البرتغال .4

مليمماو يممروو وهممذا اامم د خفمم   8و9اي  خطمم  تقشمم  تتضممم  خفمم  االنفمما  الحكممرم  وزيمماي  الضمم ام  بقيممم  أجمماز الب ملمما  الب تومم

وبس   ح   يير  منطق  اليروو فإ  همذه اإلجم ا ات التقشمفي  لم  تكم  لرضم  حم  لهما، األمم  المذ   %9و4إيى  %2و7ال    املرازن  م  

 استرج  خطط مرح   فر  الرطني .

 خطة اةبانيا  .5

 :2ملياو يروو لعامي  ف  محاول  ل ع  امليزاني  العام  ف  البسي وتشمل 02عس  ع  خط  تقش  ج ي   بقيم  ت  اإل 

   2خف  ووات  العاملي  ف  القطا  العام بنسب %. 

  0200تجمي  أجرو ومعا ات التقاع  خسل عام. 

   02تخفي  ووات  الرزوا  بنسب%  

 0200يروو م  عام  0222لت  تبلغ إلوا  الحكرم  ملنح  املرالي  ال  ي وا. 

  مليمر  يمروو  922مليماو يمروو اإلنفما  ا حلم  و  0و0ملياو يمروو إسم ثماوت فم  القطما  العمام،  9تخفيضات اخ ى ف  اإلنفا  مثل

 م.م  املساع ات الخاوجي  الت  تق مها إسبانيا عسو  على تخفيضات أخ ى ف  تكالي  األيوي  ضم  نظام الت مي  الصح  العا

 اريطانياخطة  .6

 ملير  يوالو( . 4و4مسيي  جني  است لين  )  2وهر ما سيرف  للبسي  %2ق وت الحكرم  خف  ووات  الرزوا  نسب  

  ملياو جني  است لين . 094خف  اإلنفا  الحكرم  وتقليل ال    املق و بنحر 

   ملياو جني  است لين .   02خف  اإلنفا  على الت مي  الصح  ب كف  م 

                                       
، ص 0202يلسممب   09، وا منط ، امليلع التنفيذع للصندوق يوايق  لى  قد اتفياق مميدد ميع ايرلنيدا اقيمية ملييار ييورونش   صن و  النق  ال وي ،  - 1

20. 

ياو الفكم  والقمانر   الن رييات التيي تفسير األزميات دراةية  وصيية ألةيباا األزميات(  –األزميات اإل تصيادية العامليية ) املفهيوم م  محممري املكماو ، مح - 2

  .44، ص 0200 مص ،املنصرو ،،
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 صة الفصلخال 

 بنا ا على مات  تناول  ف  الفصل ق  ترصلنا إيى النتام  التالي :

 حمي   مكل  1948كانم  الب ايم  سمن  مم  أنجمق تجماوم التكاممل فم  العمال  حيمث  األوووبم  االقتصماي  والتعماو   التكاممل تج بم تعتبم   .0

كممل مممم  هرلنمم ا وبل يكممما ولكسممممبروح اتحممايا جم كيممما أطلقممم  عليمم  اتحممماي يول البنيلمممرك  و عتبمم  ذلممم  أول م حلممم  ممم  م احمممل التكاممممل 

، أوووبيمم ال ماعمم  األوووبيمم  للفحمم  والصممل  املكرنمم  ممم  سمم  يول  بمماو   القاممم  تمم  الترقيمم   علممى معاهمم   1951وفمم  عممام.االقتصمماي 

تممم  الترقيممم  علمممى معاهممم   وومممما إلنشممما  ال ماعممم   1957انشممما  اتحممماي جم كممم  بممماملعن  الحقيق ،وفممم  مممماو   وقممم  مهممم ت همممذه املعممماي  نحمممر 

اتفاقي  ال ماع  اإلقتصايي  األووبي  م  إطاو اإلتحاي ال م ك   ، وق  وسع األوووبي  للطاق  الذوي  وال ماع  االقتصايي  األوووبي  

ام ليشمل جمي  السل  الصناعي  و ال واعي  و تع  م  ث  ه  الب اي  الفعلي  إلقام  اتحاي و نقلت  م  النطا  القطا   إيى القطا  الع

نجحم  الم ول السم  فم  يمم  كمل مم  جماعم  الفحم  والصمل  وال ماعم  االقتصمايي   0297جم ك  بمعناه الحقيق  و الشامل.وف  سمن  

ووبي  و   الت  أطل  علياا اسما  ما عا همر   السمر  األووبيم  املشمت ك  األووبي  وجماع  الطاق  الذوي  ف  منظم  واح   ه    ال ماع  األ 

مجمرعممم  مممم   –السمممر  املشمممت ك  –ال ماعممم  األوووبيممم   وقممم  واجهممم عامممما. 02و 12 و واتفممم  علمممى اكتممممال مقرماهاممما فممم  فتممم   تتممم اوح بمممي 

ل م كيم  بمي  الم ول األعضما  كمما لم  يمت  تح يم  وكم  ، إذ لم  تكتممل الرحم   ا نحمر تحقيم  هم فها ا حل  وال وي  على املسترى الع اقيل 

 إتحاي تحقي  نحر اإلتجاه إلستتناد يواميا جه ا 1985 ف  األوووبي  املفرضي  وأ  املال والعمل بي  هذه ال ول بالكامل. ولذل  بذل 

حر تع ي  التكامل االقتصماي  و ال اخلي (.وواصل االتحاي االوووب  مساعي  ن السر   إكمال م) عنر   أبي  بإص او كتام إقتصاي 

ماسمممت يخ   معاهمم  تمم  الترقيمم  علمممى  حيممث 0289يولمم  العممام  00أصمممبح  تشمممل و النقمم   بممي  يول ا  مرعمم  األووبيمم   التمم  ترسممع  

  ح صماألوووبي .و  النقم  األوووبم ، ووحم   امل كم    البنم  وهمما همامي  مرضمرعي  علمى عاهم  امل همذه ،وقم  وكم ت  0220العمام  اارلنم ا

معاه   ماست يخ  على ضمما  صمسب  العملم  األوووبيم  املرحم   حيمث سمع  إيمى وضم  معمايي  اقتصمايي  اساسمي  تمن  عم  مم ى سمسم  

 ا مت ط تحقيقهما  م طا أساسميا للت همل لهمذه الخطمر  ،حيمث     جعلموالتماألوضا  االقتصايي  لل ول ال ابب  ف  االنضممام إيمى األووو 

ع  مترسط هذا املعم ل فم  أكفم  ثمست يول  %0، وأ  أال تتجاوز أسعاو الفام   طريل  األجل ف  ال ول  % 0.7تجاوز مع ل التضخ  أال ي

م  ناتجها ا حل  اإلجمماي ، فم   % 92عاه   أ  ال تتجاوز نسب  إجماي  ال ي  العام لل ول  املتتمت  باإلستق او ف  األسعاو، كما ا ت ط  

، وقممم  وصمممل عممم ي االعضممما  فممم  االتحممماي مممم  ناتجهممما ا حلممم  اإلجمممماي  % 2للمرازنممم  فممم  ال ولممم  حممم وي حمممي  التتجممماوز نسمممب  ال  ممم  السمممنر  

 يول  حامل  للعمل  االوووبي  االووو. 02ويرج   0209وهذا بع  ق او خ وج ب يطانيا م  االتحاي نااي  العام يول   07االوووب  

تتممم ح ج مممم  الراليمممات املتحممم   األم يكيممم  إيمممى  -الممم ير   –  جعمممل الكممم   الثل يممم  بمثابممم  ا حفممم  المممذ 0227تعتبممم  األزمممم  املاليممم  العامليممم   .0

أوووبمما  عاممم  ومنطقمم  األووو خاصمم  مسمم ب  ت اجمم  فمم  النمممر بشممكل حمماي.وم  ذلمم ، فممإ  األسممبام ال ذويمم  التمم  أيت إيممى أزممم  المم ير  فمم  

يقيمم  لعزممم  األوووبيمم  تقمم  ياخممل االتحمماي األوووبمم  والعملمم  أوووبمما ليسمم  م تبطمم  بشممكل مبا مم  جمم ا باألزممم  األم يكيمم ، فاألسممبام الحق

. ويمكننا وبط هذه األسبام ببع  ال ران : االفتقاو إيى ال قابم  وسمر  اإلياو  مم  -الخلل الهيكل  ف  االتحاي النق   األوووب  -املرح  

 او والنمممر، عم م وجممري مصمم اقي  و ممفافي  علممى جانم  ال ولمم  فمم  عمم   جرانمم  مم  االقتصمماي ، عمم م احتمم ام ممما نمص عليمم  ميثمما  االسممتق

 ، نظمممام املضممماوب  فممم  القطاعمممات االقتصمممايي  مثمممل العقاوات،اوتفممما  امل يرنيممم  الخاوجيممم ، ال  ممم  املممماي  املق مممم  مسمممترى اإلحصممماميات

 .ب و السياس  ،األج ي  ف  اإلتحاي األوو 
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امل يرنيممم  الخاوجيممم  ، فقممم  سممماه  فقممم ا  القممم و  التنافسمممي   إ  مممم  أهممم  أسمممبام ازمممم  الممم ير  السممميايي  االوووبيممم  همممر اوتفممما  ح ممم  .2

فمم  اسممتم او ال  مم  فمم  حسمماباهاا ال اوي .وهممذا كن يجمم  وميسممي  لتبنمم  العملمم  األوووبيمم  املرحمم   األووو ، وهكممذا، كمما   PIIGSللبلمم ا  يول 

سمي  أ  تعممرن ع  هما بمم ع  مماي  خمماوي ، ال سمميما التمم  لم  تتخممذ تم ابي  ملراجهمم  فقم ا  قمم وهاا التناف PIIGSعلمى البلمم ا  الط فيم  يول 

فمممرام  كبيممم   فممم  الحسمممام ال ممماو . فقممم  أيى  -يول الشممممال–مممم  املصممماود األوووبيممم  الكبممم ى. وفممم  املقابمممل،  مممه ت البلممم ا  ال ميسمممي  

 ي  بي  هذه ال ول.انخفان الق و  التنافسي  ل ول ال نرم مقاون  ب ول الشمال إيى وجري اختسفات أو ف و  ف  الحسابات ال او 

ضع  سياس  املرازن  على مسترى االتحاي النق   االوووب ، حيث أنم  علمى عكم  القم اوات النق يم  التم  تم  تحريمل سملط  اتخاذهما  .4

إيمى املسمترى األوووبمم  فم  إطماو الرحمم   االقتصمايي  والنق يمم  األوووبيم ، فمإ  السياسمم  املاليم  بقيمم  سملطساا علمى مسممترى الم ول األووبيمم  

كل على ح ى، وهذا ما أيى إيمى وجمري تنماق  علمى مسمترى اإلتحماي النقم   واالقتصماي ، أيم  تكمر  السياسم  النق يم  فمر  قط يم ، فم  

 حي  تبقى السياس  املالي  على املسترى القط  .

 الرحم   تف ضمها  التم املدسسي  القيري أ  كما وسلي ، ححيط بشكل ف ن قراع ها ف  ما ح  إيى فشل  ق  ماست يخ  إ  اتفاقي  .2

أوووبما  يول  بمي  التجاويم  االختسالت أظه ت فق  وال نربي  الشمالي  ال ول  بي  التباع  زياي  ف  الت  ساهم  األسبام أح  ه  النق ي 

 ستق اوا يضم  ال وم ون  األسعاو العمال  انتقال ح ي  وب  جي  بشكل تعمل ال اليروو منطق  ف  التكي   لي  أ  وال نربي  الشمالي 

 .بيناا ما ف  املطلرم التضام  تحقي  على لساع  وال األعضا  ال ول 

إ  املشمممكل  بالنسممممب  لمممم ول منطقممم  اليممممروو تكممممم  فممم  فقمممم ا  القمممم و  علممممى االسمممتجاب  لسخممممتسالت ال اخليمممم  مممم  خممممسل سياسمممم  نق يمممم   .9

ه األوضمما  تكممر  ممم  خممسل سياسمم  نق يمم  مرحمم   نظمم ا لتبنمم  عملمم  مشممن ك  وبالتمماي  فاإلسممتجاب  لهممذ مسممتقل  أو تخفممي  قيممم  العملمم 

وبالتماي  فمإ  أعضما  منطقم   لسه  على تنفيمذها البنم  امل كم   األوووبم  ولكم  املشمكل يكمم  فم  عم م تماثمل الصم مات بمي  يول املنطقم .

تشممكيل منطقمم  العملمم    وطإيممى أ  أهمم   مم  ، شممي  نظ يمم  منطقمم  العملمم  املثلممىحيممث ت اليممروو ال لسممترفر  معممايي  منطقمم  العملمم  املثلممى.

، حتمم  ال تكممر  هنممان يولمم  تراجمم  كسممايا، بينممما هنممان انتعمماش اقتصمماي  فمم  بمما    ووات االقتصممايي  للمم ول األعضمما تماثممل المم همم  املثلممى

 ال ول األعضا ، على النحر الذ  هر حايت اليرم بالنسب  لليرنا . 

  همممممذه املنطقمممممم  تتمـممممم  ب وجمممممم  عاليمممم  مممممم  الكفمممما   فممممم  عممممسج الصممممم مات ال اخليممممم  إ  منطقممممم  العملمممممم  تك سممممم  صممممممف  املثلمممممى إذا كانمممممم .7

،وذلممم  ممممم  خمممسل تنسممممي  السياسمممات النق يمممم  واملاليممم  فمممم  مراجهممم  األزمممممات علمممى املسممممترى ا حلمممم   والخاوجيمممم  التممممم  تراجمممم  يول املنطقممممم .

، وتكمم   الكاممل بالشمكل مثلمى عملم  منطقم  لمي  اليمروو النقم   االتحماي ول ي أ  عم  واألووبيم  اليرنانيم  األزمم  كشمف  والم وي . وقم 

 بمي  وال ماو   البنيمر   التفماوت  ثماو امتصماص علمى قمايو  سياسم  ماليم  مرحم   ، وجمري عم م فم  للبنما  األوووبم  األساسمي  املشمكل 

 اليروو. منطق  يول  اقتصايات
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 املباشللر إلللى ياالحنبلل االسللتثمار  علللى تللدفقتللداعيات أزمللة الللديون السلليادية األوربيللة  :ثالللثالفصللل ال

 التحاد االوروبيا

 تمهيد

األوروبية " أزمة منطقةة  السيادية الديون  انفجرت أزمة حتى األمريكية العقاري  الرهن أزمة االقتصاد العالمي من يتعاف يكد لم

 اقتصةادية بوحةد  بةدأت عشةرات السةن ن مةد  علة  تحقة  نجاحةا تتةو  أن املؤمة  مةن كةان فريةد  ربةةتج بتقةوي  منةرر  اليةورو " 

 مشةاةة تفةاقم عةن الحةدي  بةدأ 9002 أكتةوبر  شةرر االقتصةادي   فننةر التاامة  أشةاا  بةررى  تنتهةي أن املتوقة  مةن كةان وتجاريةة

األوروبي بصفة عامة ومنطقة اليورو  دو  االتحاد معظم ن انتشرت فيفي اليونان مالبثت األزمة أ العامة املوازنات في والعجز الديون 

 بصفة خاصة.

  األخص االسةةتانار األبن ةي املباشةةرلقةد كةان لرةةرت التةداعيات أيةر كب ةةت علة  املتت ةتات االقتصةةادية الاةيةة لةدو  منطقةةة اليةورو وبة

 االتحةاد االوروبةيتدف  االستانار األبن ةي املباشةر إلة   وسنحاو  من خال  هرا الفص  التطرق إل  تداعيات أزمة منطقة اليورو عل 

 مباح  كاألتي:يالية وذلك من خال  

 ن ي املباشر بالستانار اال ل االيطار النظري املبح  األو :

 تداعيات أزمة الديون السيادية االوروبية عل  املناخ االستاناري لالتحاد االوروبياملبح  الااني:

 في ظ  أزمة الديون السيادية االوروبية لالتحاد االوروبي تدفقات االستانار االبن ي املباشر واق  املبح  الاال :   
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   االيطار النظري لالستثمار األجنبي املباشر: املبحث األول 

التنوي  املحلي  يشا  االستانار األبن ي املباشر أحد مصادر التنوي  الخارجي الري تنجر إليه الدو  نتيجة قصور مصادر 

وعدم كفاية اإلدخارات املحققة لتنوي  االستانارات املطةوبة  ويةقى هرا النوع مةن التنوية  اهتنامةا وتف ةيال مةن لةرف الةدو  

امل ةةةيفة التةةةي تجةةةد فيةةةه املنةةةاف  واملااسةةةل املرتبطةةةة دعنةيةةةة التننيةةةة االقتصةةةادية  وسةةةنحاو  مةةةن خةةةال  هةةةرا املبحةةة  التطةةةرق إلةةة  

 .  ومحددات االستانار االبن ي املباشرر األبن ي املباشر   ماهية االستانا

 االستثمار األجنبي املباشر ماهيةاملطلب األول :

وسةةنحاو  مةةةن خةةال  هةةةرا املطةةةل  عةةةرع مجنوعةةة مةةةن التعةةارين الخاصةةةة باالسةةتانار األبن ةةةي املباشةةر  مةةة  التطةةرق إلةةة  أهةةةم 

 اهر  . التعارين التي تناولتها املنظنات الدولية بخصوص الظ

 االستثمار األجنبي املباشر مفهومالفرع االول: 

 تتعدد مفاهيم االستانار األبن ي املباشر تبعا ألنواعه و القائن ن عةيه حي  يعرف عل  انه:

هةو "الةري ينطةوي علة  تنةةك املسةتانر األبن ةي لجةز  مةن أو عبد السالم أبلو ححلأ أن االسلتثمار األجنبلي املباشلر ير   -

ت فةةي مشةةروع معةة ن  هةةرا باإل ةةافة إلةة  قيامةةه باملشةةاركة فةةي إدار  املشةةروع مةة  املسةةتانر الةةول ي فةةي حالةةة االسةةتانار كةة  االسةةتانارا

املشتتك  أو سيطرته الاامةة عل  اإلدار  والتنظيم في حالة مةكيته املطةقة ملشروع االستانار  ف ال عن قيام املستانر األبن ي 

 1لتكنولوبية والخبت  التقنية في بني  املجاالت إل  الدو  امل يفة.بتحوي  كنية من املوارد املالية وا

أمةةا بيةةة  برتةةان يةةةر  أنةةه:"هو الةةةري يسةةتةزم السةةةيطر  باإلشةةةرافهعل  املشةةروع  بحيةةة  يرخةةر هةةةرا املشةةروع شةةةا  إنشةةةا   -

إعةاد  شةةرا  كلةي أو بز ةةي مؤسسةة مةن قبةة  املسةتانر وحةدت أو باملشةةاركة املتسةاوية أو الت ةةت املتسةاويةخ كنةا أنةةه يرخةر أي ةةا شةا  

 2ملشروع قائم .

ويعرف كرلك: برنه حصة يابتة لةنستانر املقيم فةي اقتصةاد مةا فةي مشةروع مقةام فةي اقتصةاد أخةر  ووفقةا لةنعيةار الةري  -

أو أكثةةةت مةةةن أسةةةرم رأى مةةةا  إحةةةد   %00و ةةةعه صةةةندوق النقةةةد الةةةدولي ياةةةون االسةةةتانار مباشةةةرا حةةة ن ينتةةةةك املسةةةتانر األبن ةةةي 

 3ألعنا    ومن عدد األصوات فيها  وتاون هرت الحصة كافية عاد  إلعطا  املستانر رأيا في إدار  املؤسسة؛مؤسسات ا

 االسةةةتانار األبن ةةي املباشةةةر برنةةه االسةةةتانار الةةري يةةتم بواسةةةطة أفةةراد أو شةةةركات فةةي دولةةةة م ةةيفة  والةةةري  -
س
ويعةةرف أي ةةا

ة أو فةةةي األرا ةةةاي أو املةةةوارد الطبيعيةةةة  وبشةةةر  أن ياةةةون الحةةةد يرخةةةر شةةةا  إقامةةةة فةةةروع بديةةةد  أو املسةةةاهنة فةةةي مشةةةروعات قائنةةة

ه منةا يتةيا الفرصةة لةنسةتانر األبن ةي لةنشةاركة 00األدنى ملةكية املستانر األبن ةي لةرأى مةا  املشةروع أو قةو  التصةويت فيةه ب%

 4في إدار  املشروع والرقابة عةيه؛

املباشر نوع من االستانارات الدولية  " و هو يعكس هةدف  يعتبت أن االستانار األبن يتعريأ صندوق النقد الدولي:  -

حصو  كيانبعون اقتصاديه في اقتصاد ما عل  مصلحة دائنة بنؤسسة مقينة في اقتصاد ول ي آخر  و تنطوي هرت املصلحة 
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بدربة كب ت  من النفوذ في عل  وبود عالقة لويةة األب  ب ن املستانر األبن ي املباشر واملؤسسة  إ افة إل  تنت  املستانر املباشر 

 .1إدار  املؤسسة 

واملفروم الصةادر عةن منظنةة  UNCTADوبدير بالركر أن هرا التعرين يتف  م  تعرين مؤتنر األمم املتحد  لةتجار  والتننية 

 . OECD 2منظنة التعاون االقتصادي والتننية 

ن ي املباشةر علة  أنةه " كة  التةدفقات املاليةة إلة  االستانار األب وحد عرف املحاسبون املكلفون بميزان املدفوعات األمريكي -

إلةةة  مؤسسةةةة أبنويةةةة  أو كةةة  حيةةةاز  بديةةةد  لجةةةز  مةةةن املةكيةةةة فةةةي مؤسسةةةة أبنويةةةة   علةةة  شةةةر  أن املقينةةة ن فةةةي البةةةةد املسةةةتانربعاد  

ت املتحةةد  مؤسسةةاته تاةةون لرةةم حصةةة هامةةة مةةن مةكيةةة هةةرت  املؤسسةةة  قينةةة هةةرت املةكيةةة تختةةةن مةةن دولةةة إلةة  أخةةر   ففةةي الواليةةا

 .3في مؤسسة ما من لرف املستانر األبن ي تكفي لةتعرين الرسمي لالستانار األبن ي املباشر" %00األمريكية نجد أن الحياز  عل  

إن تعرين ك  من صندوق النقةد الةدولي و منظنةة التعةاون و التننيةة االقتصةادية يتفقةان علة  أن االسةتانار األبن ةي املباشةر هةو 

ألبةة  خةةار  حةةدود البةةةد األصةةلي يعطةةي صةةاحبه حةة  املشةةاركة فةةي إدار  املشةةروع  أمةةا بالنسةةبة إلةة  املحاسةةب ن املاةفةة ن اسةةتانار لويةة  ا

 4عل  األق . %00بن زان املدفوعات األمرياي فإنهم يركزون عل  نسبة املساهنة أو املةكية في املشروع االستاناري و التي تقدر ب 

 إمااننا صياغة تعرين شام  لالستانار األبن ي املباشر: ومن خال  التعارين السابقة ياون ب

أن االستانار األبن ي املباشر هو استانار لوي  األب  خار  حدود البةةد األصةلي  ينطةوي علة  تنةةك املسةتانر األبن ةي لجةز  مةن 

علةة  األقةة    %00اناري تقةةدر ب أو كةة  االسةةتانارات فةةي مشةةروع معةة ن   علةة  أن  تاةةون نسةةبة املسةةاهنة أو املةكيةةة فةةي املشةةروع االسةةت

 بحي  تنكنه هرت النسبة من ح  اإلدار  و التحكم في ك  عنةيات املؤسسة األبنوية.

 االسللللتثمارات اململواللللة بالكاملللللويتةةةةدف  االسةةةةتانار املباشةةةةر األبن ةةةةي لةةةةةدو  امل ةةةةيفة فةةةةي أشةةةةاا  مختةفةةةةة تتخةةةةر إمةةةةا صةةةةور  

اون مةيكة املشروع بالاام  لةنستانر األبن ي   منا يجعةه يف   أكثت هرا النوع في هرا النوع من االستانار تو  للمستثمر األجنبي

من االستانارات األبنوية    وتتم هرت األخ ت  من خال  إنشا  فروع لإلنتا  أو التسوي  أو أي نوع آخر من أنواع النشا  اإلنتاجي أو 

تف ة  هةرا الشةا  مةن االسةتانارات خوفةا مةن التبعيةة االقتصةادية  الخدمي بالدو  امل يفة ونجةد الكا ةت مةن دو  العةالم الاالة  ال

ومةةةةةا يتتتةةةةةل عةيهةةةةةا مةةةةةن آيةةةةةار سياسةةةةةية علةةةةة  الصةةةةةعيدين املحلةةةةةي والةةةةةدولي  ومةةةةةن احتاةةةةةار الشةةةةةركات املتعةةةةةدد  الجنسةةةةةيات ألسةةةةةواق الةةةةةدو  

  حي  تقضةاي بإشةراك دولتة ن أو شا  من أشاا  التحالفات اإلستتاتيجية  والتي تنا  صورة االستثمارات املشتراةأو في 5النامية.

أكثةةةت علةةة  املسةةةتو  الحاةةةومي أو الخةةةاص دتةةةرع إنتةةةا  سةةةة  أو خةةةدمات ألغةةةراع السةةةوق املحةيةةةة أو اإلقةينيةةةة أو لةتصةةةدير  علةةة  أن 

و  تقةةوم األلةةراف املشةةاركة باملسةةاهنة فيةةه بنصةةرل مةةن العناصةةر الالزمةةة لقيامةةه  ماةة  رأى املةةا   املةةواد الخةةام   املرةةارات التنظينيةةة

ن هةةةرت األشةةةاا  اةةةي فةةةي الحقيقةةةة مرهونةةةة مةةةن حيةةة  التطبيةةة  دسياسةةةات الةةةدو  امل ةةةيفة و اسةةةتتاتجيات إ6التسةةةي تية و فنةةةون اإلنتةةةا .
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والتي ترخر شا   امشروعات أو عمليات التجميعالشركات األبنوية  باإل افة إل  أشاا  أخر  لالستانار األبن ي املباشر.

ف الةول ي بعةام أو خةاصه يةتم بنوبقهةا قيةام الطةرف األو  بتزويةد الطةرف الاةاني بناونةات اتفاقية ب ن الطةرف األبن ةي والطةر 

معةة ن لتجنيعرةةا لتصةةبا منتجةةا نهائيةةا. وفةةي معظةةم األحيةةان وخاصةةة فةةي الةةدو  الناميةةة يقةةدم الطةةرف األبن ةةي الخبةةت  أو املعرفةةة 

االسلتثمار فلي املنلا ق  رأسنالية في مقاب  عائد مةادي يتفة  عةيةه.والخاصة بالتصنيم الداخلي لةنصن ... الخ  والتجر زات ال

ينكننةا أن نقةةو  أن املنطقةة الحةةر  اةةي بةز  مةةن األرع داخة  حةةدود الدولةةة  يةتم إي ةةا  حةدودها الجترافيةةة  وتعتبةةت 

  وبالتةةالي يةةةتم 1النظةةر السياسةةةيةامتةةدادا للخةةةار  فهةةي معزولةةةة باعتبةةار بنركةةةي  إال أنهةةا خا ةةةعة لةسةةياد  الولنيةةةة مةةن وبرةةةة 

التعامةةة  معرةةةا كنةةةا لةةةو أنهةةةا أبنويةةةة دون سةةةداد الرسةةةوم الجنركيةةةة ودون خ ةةةوعرا إلةةة  اإلبةةةرا ات العاديةةةة املعنةةةو   هةةةا داخةةة  

باالضللافة إلللى  2الدولةةة وذلةةك منةةا يسةةنا بقةةدر كب ةةت مةةن الحريةةة فةةي املعةةامالت واملبةةادالت والتةةي مةةن شةةرنها بةةرب االسةةتانارات.

واي استانارات ينةك أصولرا أو يساهم في رأسةنالرا ار األجنبي من حبل شركات متعددة الجنسيات )عبر القومية( االستثم

مةن %90أكثت من بةد  حي  تتنت  بقدرات تنويةية وتكنولوبية وتنظينية عالية  األمر الري مكنها مةن االسةتحواذ علة  نحةو 

 3.االستانارات األبنوية املباشر  عل  مستو  العالم

إن ابتةةةراب االسةةةتانار املباشةةةر األبن ةةةي بنختةةةةن أشةةةااله  لةةةه تبعةةةات ب آيةةةاره علةةة  املسةةةتويات املختةفةةةة ماةةة  العنالةةةة  

م زان املدفوعات  اإلنتابية و الو   التكنولةوجي ...إلةخ  و ال شةك  أن تةةك ا يةار شةاةت و مازالةت تشةا  بةدال حةادا دسةول 

 4تناق را من حي  اإليجابيات و السةبيات.

 الثاني: النظريات املفسرة لالستثمار األجنبي املباشرالفرع 

 فةةرعدد  الجنسةيات  وسةنحاو  فةي هةرا التتنةاو  نظريةات التةدوي  تحةةيال ملحةددات االسةتانار األبن ةي  و دوافة  الشةركات متعة

 ..باختصار التطرق ألهم هرت النظريات

  (ORYTHE MARKET IMPERFECTIONS) : نظرية عدم امال الّسوق أوال

تفتةتع هةرت النظريةة عةد  افتتا ةات تعتنةةد عةيهةا فةي تحةية  أسةباب اتجةات الشةةركات متعةدد  الجنسةيات لالسةتانار فةي الةةدو  

امل يفة  فهي تفتتع أوال غياب املنافسة الاامةة فةي أسةواق الةدو  الناميةة  كنةا تفتةتع أي ةا عةدم قةدر   الشةركات الولنيةة فة  

كات متعةةةدد  الجنسةةةيات مةةةن حيةةة  مسةةةتو  اإلدار  أو املسةةةتو  التكنولةةةوجي أو تةةةوافر املةةةوارد الةةةدو  امل ةةةيفة علةةة  منافسةةةة الشةةةر 

املاليةةةةةة  فالشةةةةةركات متعةةةةةدد  الجنسةةةةةيات تتنتةةةةة  بقةةةةةو  نسةةةةةوية عنةةةةةد املقارنةةةةةة مةةةةة  الشةةةةةركات الولنيةةةةةة   وبالتةةةةةالي تةةةةةدف  هةةةةةرت النظةةةةةر  

قةةو  إلقامةة وتنةةك مشةةروعات االسةتانار خةار  حةةدود الشةنولية ملجةاالت االسةتانار املختةفةةة تةةك الشةركات التةةي تنةةك بوانةل ال

وبود عالقة عكسية ب ن املنافسةة فةي األسةواق األبنويةة  -كنا يقو  هود وينج –الدولة األم.من هرا املنطة  تفتتع تةك النظرية 

رتبالةا وييقةا بة ن كةال وب ن اتجات استانارات  تةك الشركات إل  هناك ويتف  في ذلك كال من باري و كيفز حي  يؤكةدا علة  وبةود ا

مةةن تةةدف  االسةةتانارات األبنويةةة املباشةةر  مةةن الشةةركات متعةةدد  الجنسةةيات   وبةة ن تةةوافر أو امةةتالك دعةة  املزايةةا النسةةوية لتةةةك 

                                       
 019  ص  0229  دار املعرفة الجامعية  اإلسكندرية مصر    االحتصاد الدوليمجدي محنود شراب - 1

  .90 -02  ص ص 9000  دار الفكر  األردن  االستثمار في املنا ق الحرةمحند قاسم خصاونة  2 
مركر  مابست ت بغ ت  ملباشر في دول املغرب العربي )الجزائر  تونس  املغرب( دراسة مقارنة الحوافز املمنوحة لالستثمار األجنبي اساعد بوراوي  - 3

 .92-92  ص ص 9009-9002منشور ه   بامعة الحا  لخ ر  باتنة الجزائر  

  مركرو -900/9000ة الجزائر دراسة حال–لاللالع اكثت انظر :رحا  فالنة  أير تحرير حركة رؤوى االموا  عل  برب االستقنار االبن ي املباشر  -4

 .090-002/ ص ص 9000/9009  بامعة محند خي ر   دسكر   الجزائر  -غ ت منشور –ماحست ت 



 االتحاد االوروبي تداعيات أزمة الديون السيادية األوربية على تدفق االستثمار االجنبي املباشر إلى .......الفصل الثالث 

 

861 

الشركات باملقارنة  بالشركات الولنية في الدو  امل يفة  فالداف  إل  اتجات الشركات متعدد  الجنسيات إل  االسةتانارات الخاربيةة 

 و وبود م ز  تستطي  االستفاد  منها.ه

إلةة  الةةدو  امل ةةيفة يعتنةةد  -حسةةل نظريةةة عةةدم كنةةا  السةةوق  -منةةا سةةب  ينكةةن القةةو  أن تةةدف  االسةةتانارات األبنويةةة املباشةةر  

  عل  وبود عام  عل  األق  من العوام  التالية:

 تفوق الشركات متعدد  الجنسيات في مجا  التكنولوبيا؛ -

دارية والتسويقية واإلنتابية في الشركات متعدد  الجنسيات بدربة أكثت كفةا   مةن مايال هةا فةي الشةركات توافر املرارات اإل  -

 الولنية؛

 اعتناد الشركات متعدد  الجنسيات عل  وفرات اإلنتا  بحجم كب ت؛ -

 وبود اختالفات بوهرية ب ن منتجات الشركات متعدد  الجنسيات ومنتجات الشركة الولنية؛ -

 ت وامتيازات بنركية و ريوية ومالية مننوحة من حاومات الدو  امل يفة لجرب تةك االستانارات.وبود تسريال  -

ارتفاع الرسوم الجنركية التةي تفر ةرا الةدو  امل ةيفة منةا يقةن عائقةا أمةام تصةدير منتجةات تةةك الشةركات فةي الدولةة األم  -

 لةدولة امل يفة عبت التجار  الدولية؛

 1 يات بالعديد من الخصائص  التي تجعةرا أكثت تفوقا.تن ز الشركات متعدد  الجنس -

أّن هةةةرت النظريةةةة لةةةةم تقةةةدم أي تفسةةةة ت مقبةةةو  حةةةو  تف ةةةةيالت الشةةةركات متعةةةةدد  الجنسةةةيات لةتنةةةةك املطةةةةة  ملشةةةروعات االسةةةةتانار 

بةدائ  أخةر  لالسةتانار أو  اإلنتابية كوسيةة الستتال  بوانل القّو  أو املزايا االحتاارية لررت الشركات في الوقةت الةري توبةد لةد ها

 2 العنةيات الخاربية كالتصدير أو عقود التتاخيص الخاّصة باإلنتا  أو التسوي .

  : نظرية الحمايةثانيا

ظررت هرت النظرية نتيجة للخة  الري شاب االفتتا ات التي قامت عةيها نظرية عدم كنةةا  السوق ويقصةد بالحنايةة املنارسةة 

شةةركات االسةةتانار ل ةةنان عةةدم تسةةرب املعةومةةات واألسةةرار الفنيةةة الخاصةةة االبتاةةارات الجديةةد  فةةي مجةةاالت الوقائيةةة التةةي تقةةوم  هةةا 

اإلنتا  والتسوي  وغ تها إل  الجرةات املحةيةة فةي أسةواق الةدو  امل ةيفة مةن خةال  قنةوات أخةر  وذلةك أللةو  فتةت  زمنيةة منكنةة  أي 

دها إلة  أق ةاى حةد منكةن عةن لرية  حنايةة أنشةطتها الخاصةة  كالبحة  والتطةوير أن شركات االستانار األبن ي  هةدف إلة  زيةاد  عوائة

واالبتاةةارات التكنولوبيةةة والعنةيةةات اإلنتابيةةة الجديةةد   والقيةةام  هةةا داخةة  الشةةركة األبنويةةة وفروعرةةا وعةةدم السةةنا  بخروبرةةا إلةة  

 3املطةوبة الستانارا ها والوصو  إل  أهدافرا.املشروعات األخر  في الدو  املستقبةة لررت الشركات حتى تحق  برلك الحناية 

و بصفة عامة تقةوم نظريةة الحنايةة علة  أسةاى أن الشةركة متعةدد  الجنسةيات تسةتطي  تعظةيم عوائةدها إذا اسةتطاعت حنايةة 

اةةي تحقةة  الكا ةت مةةن األنشةةطة الخاصةة مةةاال بةةالبحور و التطةةوير و االبتاةارات و أي عنةيةةات إنتابيةةة أو تسةةويقية أخةر  بديةةد   و ل

الشركة هرا الردف  فإن هرا يستةزم قيامرا بننارسة أو تنفير األنشطة املشار إليها داخ  الشركة أو ب ن املركز الرئرساي و الفروع 

فةةي األسةةواق أو بالةةدو  امل ةةةيفة بةةةدال مةةن منارسةةتها فةةةي األسةةواق بصةةور  مباشةةةر  وفي هةةرا الشةةرن يةةر  " هةةةود و يةةنج"  ةةرور  احتفةةةا  

  الجنسةةيات برحةد األصةةو  ب املعرفةةة أو الخبةت   االختتاعةةات... الةةخه التةةي تحقة  لرةةا التن ةةز املطةة  بةةدال مةةن تصةةديرت أو الشةركة متعةةدد
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بيعه لةشركات األخر  في الدو  امل يفة لاي تحق  الحناية املطةوبة الستانارها و من يم األهداف التي ترغل في بةوغرا من ورا  

 ومن أهم االنتقتدات املوبرة لةنظرية:1تابية أو االستانارية أو التسويقية  ... الخ .تدوي  أنشطتها و عنةيا ها اإلن

إن منارسات الحناية من املنكن أن تتحق  برساليل بديةة متاحة ا ن قد تاون أكثةت فعاليةة مةن تةةك التةي تسةتخدمرا  -

االختتاع بنختةن أنواعرا عل  مستو  العالم الشركات متعدد  الجنسيات  عل  سوي  املاا  يوبد ا ن  وابط لحناية برا ات 

ت ةةننها مواييةة  متفةة  عةيهةةا و يقةةوم بتنفيةةرها منظنةةات دوليةةة  و مةةن يةةم ينكةةن القةةو  برنةةه ال يوبةةد مبةةتر عنلةةي ملةةا تقةةوم بةةه دعةة  

 الشركات متعدد  الجنسيات لحناية برا ات االختتاع في أي نشا  اقتصادي يتم منارسته؛                 

يةةة الحنايةةة تتتكةةز بصةةور  مباشةةر  علةة  دوافةة  الحنايةةة لةشةةركات متعةةدد  الجنسةةيات و  ةةرور  أن تاةةون عنةيةةة  إن نظر  -

القةةةةرارات داخةةةة  الشةةةةركة األم  و مةةةةن يةةةةم فهةةةةي تعطةةةةي اهتنامةةةةا أقةةةة  إلةةةة  اإلبةةةةرا ات أو ال ةةةةوابط و السياسةةةةات الحاوميةةةةة الخاصةةةةة 

ملنارسةةات الفعةيةةة الحاليةةة أو املرتقبةةة لةشةةركات األبنوية هةةرت اإلبةةرا ات و بالةةدو  امل ةةيفة الخاصةةة باالسةةتانارات األبنويةةة و ا

السياسةةةات الحاوميةةةةة قةةةةد تةةةةؤدي إلةةةة  تقةيةةةة  بةةةةدو  منارسةةةات و إبةةةةرا ات الحنايةةةةة التةةةةي تنارسةةةةرا الشةةةةركة متعةةةةدد  الجنسةةةةيات و 

  2 كرلك عل  مد  تحقيقرا لألهداف التي تسع  لبةوغرا.

 الدولي :نظرية  دورة حياة املنتج ثالثا

  وتقةةةةةوم علةةةةة  افتةةةةةتاع أسا ةةةةةاي وهةةةةةو أن هنةةةةةاك تفاوتةةةةةا بةةةةة ن الةةةةةدو  فةةةةةي مجةةةةةا   0222و ةةةةة  هةةةةةرت النظريةةةةةة رينونةةةةةد فرنةةةةةون عةةةةةام 

التكنولوبيا  األمر الري يؤدي إلة  اكتسةاب دعة  الشةركات م ةز  تكنولوبيةة تسةنا لرةا باحتاةار سةوق السةةعة  وفةي سةياق بحاةه 

 ها الشركات في الدو  املتقدمة  أكد فرنون أن تن زها يعود أساسا إل  اهتنامرا بالبح  عن مصدر امل زات االحتاارية التي تتنت  

والتطةوير  وتخصيصةةرا مةوارد ماليةةة معتبةت  لنفقةةات االسةتانار املتعةقةةة بةه  ومةة  اشةتداد املنافسةةة الدوليةة  وشةةيوع التكنولوبيةةا 

  االنخفاع  إذ ينكن لةشركات املنافسة إنتا  نفةس املنتةو  ولكةن املستخدمة في املنتج  تني  امل ز  االحتاارية لررت الشركات إل

بتاالين منخف ة مقارنة بالشركات األمريكية  وهو ما يؤدي  هةا إلة  تطةوير منتةو  بةدي   ومةن يةم البحة  عةن إسةتتاتيجية بديةةة 

وين ةةةز 3  فةةةي البةةةةدان امل ةةةيفة.لةتةةةولن  تبةةةدأ بنةةةنا تةةةراخيص اإلنتةةةا  أو الةةةدخو  فةةةي مشةةةاري  شةةةراكة إلنتةةةا  وتسةةةوي  نفةةةس املنتةةةو 

 4فرنون ب ن يالية مراح   في دور  املنتو :

 مرحةة املنتج الجديدNEW PRODUCT :  ا بالخسائر املالية  التي قد ال ينكن تتن ز هرت املرحةة باإلنفاق الكب ت  وأحيانس

يد إل  السوق وذلك  هدف خة  حالة من معرا تحقي  الربا  حي  تقاد حنالت إعالنية مكافة خال  مرحةة إدخا  املنتو  الجد

الوعي والةوال  لةعالمةة التجاريةة الجديةد   وخةال  هةرت املرحةةة ياةون مةن املرغةوب أن تاةون البدايةة بةالقرب مةن السةوق األم  حتةى 

ا أن تاةةون مرونةةة الطةةةل بالنسةةبة لةةةانن عاليةةة خةةال  هةةر ت املرحةةةة يسةةر  إبةةرا  التتي ةةتات املطةوبةةة  كنةةا أن هنةةاك احتنةةاال كب ةةتس

ا 
س
ا لتيةةاب املنافسةةة  فةةإن الشةةركة صةةاحبة املنتةةو  الجديةةد لةةن تعطةةي أهنيةةة كبةةت  لتاةفةةة اإلنتةةا   كنةةا أنهةةا ال توابةةه  ةةتول ونظةةرس

لةقيةةام باإلنتةةةا  فةةي دو  أخةةةر  دتةةرع تخفةةةي  العنالةةة أو أير مةةةن التاةةةالين األخةةر   برننةةةا يةةتم تصةةةرين معظةةم وحةةةدات املنتةةةو  
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ي لةدولةةة األم  وخةةال  هةةرت املرحةةةة ومةة  بدايةةة ننةةل املنتةةو  فةةإن الشةةركة املنتجةةة تقةةوم بالبحةة  عةةن فةةرص الجديةةد فةةي السةةوق الةةداخل

 تصديرية  تةك الفرص تظرر أوال في الدو  املتقدمة حي  تتشابه أذواق املستهةك ن  والقدرات الشرائية لد  األفراد.

  مرحةةةةةةة املنةةةةةةتج النا ةةةةةةلMATURITY STAGEنتةةةةةو  عنةيةةةةةةة ننةةةةةةو سةةةةةةريعة  وذلةةةةةةك دسةةةةةةول  توسةةةةةة  : هةةةةةةرت املرحةةةةةةةة يشةةةةةةرد امل

املسةةتهةك ن  كنةةا تبةةدأ املنافسةةة فةةي الظرةةور خةةال  تةةةك املرحةةةة  وهةةرا مةةا يةةدف  بالشةةركة إلةة  القيةةام باالسةةتانار األبن ةةي املباشةةر وذلةةك 

  التصةةدير  كنةةا أن بإنشةةا  فةةروع إنتةةا  بديةةد  خاصةةة  هةةا فةةي الخةةار  مةةن أبةة  حنايةةة سةةوقرا الةةري خةقتةةه فةةي املرحةةةة األولةة  مةةن خةةال

هناك مجنوعة من األسباب التي تدف  بالشركة إل  االستانار في الخار  ومعظنرا دفاعية  حي  ترب  إل  عدم القدر  عل  املنافسة 

دسةةول فةةرع ال ةةرائل علةة  الةةواردات مةةن قبةة  الدولةةة املسةةتورد   ومةةن يةةم ارتفةةاع ينةةن السةةةعة فةةي السةةوق املسةةتورد   منةةا يخفةة  

ا كنةا قةد ياةون لتاةالين النقة  والوةحن دور فةي قيةام الشةركة باالسةتانار املباشةر بةدال مةن القيةام باإلنتةا  فةي الدولةة األم الطةةل عةيه

 يم التصدير وما يحنةه من تبعات.

   مرحةةةة األفةةو   -مرحةةةة املنةةتج الننطةةي-STANDARDIZED PRODUCT  اةةي املرحةةةة النهائيةةة مةةن دور  حيةةا  املنتةةو  أو مةةا:

حةة املنتج الننطةي  حية  يصةبا مةن الصةعل تني ةزت عةن غ ةتت مةن املنتجةات سةوا  بالدولةة األم أو بالةدو  املتقدمةة التةي تةم تسمى بنر 

ا  االنتقةا  إليهةا إال مةن خةال  السةعر نتيجة لة ةةتو  التنافسةية التةي توابررةا الشةركة املبتكةر  فةةإن تخفةي  تاةفةة اإلنتةا  صةار أمةةرس

ا  وياون ذلةك مةن خةال  تح ا  أيةن يوبةد تاةفةة عنة  منخف ةة  وفةي هةرت املرحةةة فقةط ينكةن أن حتنيس وية  إنتابرةا لةةدو  األقة  ننةوس

نتحةةةدر عةةةن االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر فةةةي الةةةدو  الناميةةةة  وتجةةةدر اإلشةةةار  إلةةة  أن املنتجةةةات التةةةي تنتجرةةةا الفةةةروع خةةةال  هةةةرت املرحةةةةة 

ا.لرست لالستهالك املحلي في الدو  امل يفة  وإننا لةتصد  ير لةدولة األم أي س

ه:دور  حيا  املنتج 1-0الشا  رقمب

 
تحليللل أثللر السياسللات االحتصللادية علللى تنميللة االسللتثمارات األجنبيللة املباشللرة فللي ظللل االصللالحات املصةةدر:بن سةةنينة دال   

 .91 ص9009/9001 بامعة دسكر  الجزائر  -غ ت منشور -  الروحة  دكتورات -دراسة حالة الجزائر–االحتصادية 

بةةالرغم مةةن أن النظريةةة قةةد قةةدمت تفسةة تا لالسةةتانار األبن ةةي املباشةةر فةةي الفتةةت  التاليةةة للحةةرب العامليةةة الاانيةةة  ون حةةت فةةي شةةر  

ننو االستانارات األبنوية املباشر  األمريكية في دو  غرب أوروبا  وكرلك فةي الةدو  الناميةة  إال أن هةرت النظريةة قوبةةت بالعديةد مةن 

 1التي وبرت إليها من أهنرا: االنتقادات
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إن امل ز  التكنولوبية لرست اي الداف  إل  قيام الشركات باالستانار األبن ي املباشر من خال  تحةي  دور  املنتج  ألن  -

االسةةةةةةتانار ال ياةةةةةةون إال فةةةةةةةي املرحةةةةةةةة األخ ةةةةةةت   واةةةةةةةي املرحةةةةةةةة التةةةةةةي تفقةةةةةةةد فيهةةةةةةا الشةةةةةةركة صةةةةةةةاحبة االختتاعباالبتاةةةةةةاره امل ةةةةةةز  النسةةةةةةةوية 

 التكنولوبية  فتصبا التكنولوبيا املستخدمة ننطية ومنتشر  عامليا؛

ال يصةةةةةلي تحةيةةةةة  دور  املنةةةةةتج علةةةةة  االسةةةةةتانارات املباشةةةةةر  فةةةةةي قطةةةةةاع البتةةةةةتو  والسةةةةةياحة  إذ ال يتطةةةةةةل هةةةةةرا النةةةةةوع مةةةةةن  -

 االستانارات العن  من داخ  األم  ب  قد تاون بداية الشركة بالدولة امل يفة؛

  تقوم الشركات متعدد  الجنسيات باالستانار األبن ي املباشر فةي كة  مةن الةدو  املتقدمةة والةدو  من الناحية العنةية -

 النامية عل  حد سوا  وفي نفس الوقت دون املرور باملراح  التي عر را فرنون في نظريته حو  دور  حيا  املنتج؛-امل يفة 

بةةةةةةنفس املراحةةةةةة  لةةةةةةدور  حيةةةةةةا  املنتةةةةةةو  بصةةةةةةةناعة  هنةةةةةةاك دعةةةةةة  الصةةةةةةناعات ذات املسةةةةةةتو  التكنولةةةةةةوجي املتقةةةةةةدم ال تنةةةةةةر -

تكنولوبيات االتصا ه  إذ قد ياون ظرورها في األسواق املتقدمة متزامنا م  ظرورها في أسواق الةدو  الناميةة  كةرلك قةد تظرةر 

  الرواتةةةن املحنولةةةةة بةةةبع  خصوصةةةيات املجتنةةةة  اإلسةةةالمي ماةةةة  ا ذان-دعةةة  املنتجةةةات لخدمةةةةة السةةةوق الخةةةارجي منةةةةر البدايةةةة

 وتحديد وبرة القبةة...الخ.

 :نظرية املوحعرابعا

يعود الف   في تطوير هةرت النظرية إل  العامل ن االقتصادي ن " باري" و " دننج"  حي  ترتكز نظرية املوق  علة  الةدواف  التةي  

 ة لةدو  امل يفة لالستانار. تدعو شركات متةةعةدد  الجنسية إل  االستانار في الخار   واي الدواف  املتعةقة باملزايا املااني

إن العوام  املوقعيةة التةي تةؤير علة  كة  مةن قةرار الشةركة املتعةدد  الجنسةيات لالسةتانار املباشةر فةي إحةد  الةدو  امل ةيفة و 

كةةةرلك علةةةة  قرارهةةةةا الخةةةةاص باملفا ةةةةةة بةةةة ن هةةةةرا النةةةةوع مةةةةن االسةةةةتانار و بةةةة ن التصةةةةدير لرةةةةرت الدولةةةةة أو غ تهةةةةا مةةةةن الةةةةدو  األخةةةةر  

ة و تشةةةةن  هةةةةرت العوامةةةة  كافةةةةة العوامةةةة  املرتبطةةةةة بتاةةةةالين اإلنتةةةةا  و التسةةةةوي  و اإلدار   ... الةةةةخ   باإل ةةةةافة إلةةةة  العوامةةةة  امل ةةةيف

    1املرتبطة بالسوق وذلك عل  النحو التالي:

 ما   دربة املنافسة  مد  توافر منافر التوزي  ووكاالت اإلعالن؛  العوامل التسويقية: -

 ما   حجم السوق ومد  اتساعرا و ننوها في الدو  امل يفة؛ وق:العوامل املرتبطة بالس -

ماةةة  القةةةرب مةةةن املةةةواد الخةةةام  مةةةد  تةةةوافر األيةةةدي العامةةةةة انخفاع  تاةفةةةة العنالةةةة    العواملللل املرتبطلللة بالتكلللاليأ: -

 مد  انخفاع تاالين النق  واملواد الخام و السة  الوسيطة  و التسريالت اإلنتابية األخر  ؛

ماةةةةة  التعريفةةةةةة الجنركيةةةةةة  نظةةةةةام الحصةةةةةص  القيةةةةةود األخةةةةةر  املفرو ةةةةةة علةةةةة  التصةةةةةدير  تجلللللارة ال ارجيلللللة:ضلللللواب  ال -

 واالست تاد؛

:  ماةةةةةةةة  مةةةةةةةةد   قبةةةةةةةةو   االسةةةةةةةةتانارات  (INVESTMENT-CLIMATEالعوامللللللللل املرتبطللللللللة بمنللللللللاخ االسللللللللتثمار األجنبللللللللي ) -

القيةةةود املفرو ةةةة علةةة  مةكيةةةة األبانةةةل الاامةةةةة األبنوية االسةةةتقرار السيا ةةةاي مد  اسةةةتقرار أسةةةعار الصةةةرف  نظةةةام ال ةةةرائل  

 ملشروعات  االستانار؛

و القيةةةةةود  ماةةةةة  األربةةةةةا  املتوقعةةةةةة املبيعات املتوقعةةةةةة املوق  الجترافي مةةةةةد  تةةةةةوافر الثةةةةةتوات الطبيعيةةةةةة عواملللللل أخلللللرى: -

  املفرو ة عل  تحوي  األربا  و رؤوى األموا  للخار .
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 لجون دينينج.: النظرية االنتقائية خامسا

وذلك مةن خةال  البحة  الةري قدمةه  االقتصادي اإلنجة زي أو  من و   الةبنة األول  لررت النظريةJ.DUNINGيعد بون دنرنج  

قدمه في ندو  ستوكرولم عن املركز الدولي لةنشا  االقتصادي  وقد حاو  من خال  ذلك البح  و ة  إلةار عةمةي لتحديةد وتقيةيم 

ووفقةةةا لرةةةرت النظريةةةة  فةةةإن قةةةرار الشةةةركة باالسةةةتانار فةةةي الخةةةار    قةةةرار املبةةةد ي باإلنتةةةا  فةةةي الخةةةار  وتقيةةةيم ووزن العوامةةة  املةةةؤير  فةةةي ال

 1يتوقن عل  يالية م زات:

تتنا  في املزايا االحتاارية التي تنتةكرا الشركة املستانر  ما  كبةت حجةم الشةركة مقارنةة بنايال هةا فةي الةدو  :  مزايا امللكية -0

بيا متقدمة  وعالمة تجارية وبرا   اختتاع  القدرات التنظينية واملرارات اإلدارية والتسويقية  القدر  عل  امل يفة  امتالك تكنولو 

تخصيص مبالغ مالية مرتفعة لةبح  والتطوير  القدر  عل  اإلنتا  في نطاق اقتصاديات الحجم  الدخو  دسرولة إل  أسواق املواد 

 دي بالشركة إل  العن  خار  مولنها األصليباألمه.األولية والوسيطة إن توفر هرت املزايا تؤ 

 واي املزايا املاانية التي تتنت   ها الدولة امل يفةبمزايا التولنه وتشن :مزايا املوحع:  -9

 انخفاع أسعار املدخالتباملواد األولية  السة  الوسيطة  العنالة  الطاقةه؛ -

 انخفاع تاةفة النق  واالتصا ؛ -

 اتساع نطاق السوق؛ -

 البنية األساسية؛ توافر -

 التقارب الاقافي والةتوي  ومد  دربة قبو  أفراد املجتن  في البةد امل ين لالستانار األبن ي املباشر. -

واةي م ةزات إحةال  السةوق وتعكةس أي ةا رغبةة الشةركة فةي الرقابةة علة  اإلنتةا   وذلةك لتحقية  مجنوعةة مةن مزايا التدويل  -1

 األهداف من بينها:

وبيةةةةةا  وتخفةةةةةي  مخةةةةةالر سةةةةةرقة حةةةةة  املةكيةةةةةة والتتةةةةةةل علةةةةة  مشةةةةةاةة عةةةةةدم قةةةةةدر  السةةةةةوق علةةةةة  نقةةةةة  الحفةةةةةا  علةةةةة  التكنول -

 املعةومات الاامةة لةتكنولوبيا املستخدمة؛

 حناية ورقابة نوعية املنتج والقدر  عل  تصريفه؛ -

 رقابة عروع بي  املدخالت بنا فيها التكنولوبيا؛ -

 نخف ة التي عاد  ما تقدمرا حاومات البةدان امل يفة.االستفاد  من املنا والدعم واإلعانات وال رائل امل -

فةةةإن أننةةةا  دخةةةو  األسةةةواق الدوليةةةة يتحةةةدد وفقةةةا ملةةةد  تةةةوافر املزايةةةا السةةةابقة  وتتناةةة  تةةةةك  J.H.DUNING وحسةةةل وبرةةةة نظةةةر

 2األننا  في االستانار األبن ي املباشر  التصدير..إلخ.

 ماهية املناخ االستثماري : ثانياملطلب ال

االسةتانار فةي أي دولةة مةا   ال يعةود لصةاحل املشةروع وحةدت و ال إلة  الدولةة امل ةيفة وحةدها   وإننةا يخ ة  ملجنوعةة مةن  إن قةرار

املحددات و تكتنفه مجنوعة من العوائ   لرلك تسع  الدو  امل يفة إل  منا مجنوعة من املحفزات وال نانات التةي تسةاعد علة  

ملناخ االستاناري املالئم  ومن خال  هرا املطةل سنحاو  التعرف عل  مفروم و أهم مقومات برب االستانار األبن ي املباشر وف  ا

 املناخ االستاناري الجاذب لالستانار األحن ي املباشر.
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  :مفهوم املناخ االستثماري األول  الفرع

نةةة لةنحةةيط الةةري تةةتم فيةةه حسةةل املؤسسةةة العربيةةة ل ةةنان االسةةتانار منةةاخ االسةةتانار هةةو: مجنةة  األو ةةاع والظةةروف املاو 

العنةيةةة االسةةتانارية وتةةةري ت تةةةك األو ةةاع والظةةةروف سةةةبا وإيجابةةةا علةة  فةةرص نجةةةا  املشةةروعات االسةةتانارية وبالتةةةالي علةة  حركةةةة 

واتجاهةةةةات االسةةةةتانارات واةةةةي تشةةةةن  األو ةةةةاع والظةةةةروف السياسةةةةية واالقتصةةةةادية واالبتناعيةةةةة واألمنيةةةةة  كنةةةةا تشةةةةن  األو ةةةةاع 

 1نظينات اإلدارية.والت

الصادر عن البنك الدولي برنه"مجنوعة العوام  الخاصةة  9002ويعرف مناخ االستانار حسل تقرير التننية العالمي لسنة 

بنوقةة  محةةدد التةةي تحةةدد شةةا  الفةةرص والحةةوافز التةةي تتةةيا لةةشةةركات االسةةتانارية العنةة  بطريقةةة مريحةةة ويشةة ت التقريةةر إلةة  أن 

ر  الحاوميةةةة وبخاصةةةة ق ةةةية الفسةةةاد واملصةةةداقية تنةةةارى تةةةري تا قويةةةا علةةة  منةةةاخ االسةةةتانار مةةةن خةةةال  السياسةةةات وسةةةةوك اإلدا

تري تها عل  التاالين واملخالر والعوائ  أمام املنافسة وبدربة أكبت توفر األمةن واالسةتقرار وبخاصةة أمةن حقةوق املةكيةة ودربةة 

 2.ل التي تتتك آيارا بالتة األهنية عل  التاالين واملخالرالتقيد بالةوائا التنظينية والقوان ن ونظام ال  ال رائ

"مجنةةةةةةة  األو ةةةةةةةةاع السياسةةةةةةةية واالقتصةةةةةةةةادية  واالبتناعيةةةةةةةة   والتشةةةةةةةةريعية  منةةةةةةةا سةةةةةةةب  نسةةةةةةةةتخةص أن منةةةةةةةاخ االسةةةةةةةةتانار هةةةةةةةو

 .ألموا والتنظينية  واألمنية   باال افة إل  الحوافر  املؤير  عل  توبيهات حركة رؤوى ا

 املناخ االستثماري  الفرع الثاني:محددات

 .  أوال:محددات سياسية

تةةوفر اسةةتقرار النظةةام السيا ةةاي واألم ةةةي يعتبةةت شةةرلا أساسةةيا ال ينكةةن االسةةةتتنا  عنةةه و يتوقةةن عةيةةه االسةةتانار  فحتةةةى إذا 

  3.يا اي واألم يكانت املردودية املتوقعة لالستانار كب ت  فال ينكن االستانار في ظ  غياب االستقرار الس

نظةةةام سيا ةةةاي مسةةةتقر قةةةائم علةةة  الحريةةةة وكفالةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان وينةةةا  ر ةةةا مةةةوال ي تةةةةك الدولةةةة  يعتبةةةت مةةةن أهةةةم  إن وبةةةود

العوام  التي تؤير في برب املستانرين ودفعرم لةتةولن فةي بةةد مةا لالسةتانار ألن املسةتانر األبن ةي ال يقبة  علة  االسةتانار فةي أي 

ام السيا ةةاي  هةةا فنن غ ةةت املعقةةو  أن يقبةة  املسةةتانر األبن ةةي علةة  إرسةةا  مشةةاري  دولةةة مةةا إال دعةةد أن يطنةةسن علةة  اسةةتقرار النظةة

 4استانارية في دولة ما تتن ز بالتت ت املستنر في الحاومات و اال طرابات الداخةية املسلحة.

السةوق.  را فةينوع النظام السيا اي الري يحدد توبرةات الحاومةة وأنظنتهةا اإلقتصةادية والقانونيةة ومةد  تةدخة ويؤير كرلك 

علةة  توبرةةات االسةةتانار األبن ةةي  ففةةي حالةةة إنتهةةا  الدولةةة لةنظةةام الةةدينقرالي فةةإن  األو ةةاع تتن ةةز بالو ةةو  واإللتةةزام بةةالقوان ن 

تاةةون  الحقةةوق منةةا يةةوفر نوعةةا مةةن األمةةان لةةرأى املةةا  األبن ةةي  أمةةا فةةي حالةةة النظةةام الةةدكتاتوري فةةإن  القةةرارات السياسةةية وإحتةةتام

 5ية وال يوبد تطبي  لقوان ن محدد  وال إحتتام للحقوق منا يعرع رأى املا  األبن ي للخطر.إنفراد
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وملعرفةةة مةةد  انعاةةاى حالةةة عةةدم االسةةتقرار السيا ةةاي واألم ةةي علةة  تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر فةةي الةةدو  الناميةةة   نرخةةر 

ةيةةةة كةةةرنتوال  أوغنةةةدا   بنةةةوب إفريقيةةةا  املوزانويةةة  وناميويةةةا  فقةةةد كرحسةةةن ماةةةا  الةةةدو  االفريقيةةةة التةةةل عرفةةةت نهايةةةة الصةةةراعات األه

تنكنت من تحقي  زيادات ملحوظة في نصيقها من تدفقات االستانار األبن ي املباشر   وأصبحت تشا  أهم مواق  برب لالستانار 

مةيةةةةةةار دوالر علةةةةةة  املسةةةةةةتو   2ب  9900مةيةةةةةةار دوالر والاانيةةةةةةة سةةةةةةنة  2.2ب  9002فقةةةةةةد احتةةةةةةةت بنةةةةةةوب افريقيةةةةةةا املرتبةةةةةةة الاالاةةةةةةة سةةةةةةنة 

 1االفريقي.

 ثانيا:محددات احتصادية

يةةةرتي االسةةةتقرار االقتصةةةادي فةةةي املقةةةام الاةةةاني دعةةةد التركةةةد مةةةن مةةةد  تحقةةة  االسةةةتقرار السيا ةةةاي   حيةةة  أنةةةه مةةةن الصةةةعل الفصةةة  

الئنةةةة لنجةةةا  االسةةةتانار  و مةةةن أهةةةم و يتناةةة  االسةةةتقرار االقتصةةةادي فةةةي تحقةةة  توازنةةةات االقتصةةةاد الكلةةةي و تةةةوف ت الفةةةرص امل 2بينهنةةةا  

 املؤشرات االقتصادية املعتند  في الحكم عل  املناخ االقتصادي املالئم لالستانار نركر العناصر التالية:

  :يعد حجم السوق واحتناالت الننو من العوام  الرامةة املةؤير  علة  قةرار تةولن االسةتانار حجم السوق واحتماالت نموه

كبةةةةةت حجةةةةم السةةةةةوق الحةةةةةالي أو املتوقةةةة  يةةةةةؤدي إلةةةة  مزيةةةةةد مةةةةةن تةةةةدف  االسةةةةةتانار األبن ةةةةي   ومةةةةةن املقةةةةةايرس االسةةةةتانار األبن ةةةةةي املباشةةةةر  ف

املسةةتخدمة لقيةةةاى حجةةةم السةةةوق املحةيةةةة متوسةةط نصةةةرل الفةةةرد مةةةن النةةةاتج املحلةةي اإلبنةةةالي  وعةةةدد السةةةاان فاملقيةةةاى األو  ينكةةةن 

لحجةم املطةة  لةسةوق وبالتةالي الحتناالتةه املسةتقبةية  ولقةد وبةدت اعتبارت مؤشرا لةطةل الجاري  أما املقيةاى الاةاني فيعةد مؤشةرا ل

الدراسات العةنية أن هناك عالقة ارتبا   قوية ب ن معةد  ننةو النةاتج كنقيةاى أي ةا لحجةم سةوق الدولةة امل ةيفة وبة ن االسةتانار 

قتصةةةةةاد القةةةةةومي وبةةةةةرب املزيةةةةةد مةةةةةن األبن ةةةةةي املباشةةةةةر  حيةةةةة  أن ارتفةةةةةاع هةةةةةرت املعةةةةةدالت يع ةةةةةي ارتفةةةةةاع فةةةةةرص التقةةةةةدم والتحسةةةةةن فةةةةةي اإل

   3االستانارات األبنوية إلشباع الرغبات الجديد  التي سوف تتولد م  ك  ننو في هرت املعدالت.

  : الية تتنا  السياسات االقتصادية في ك  من السياسة النقدية  املاستقرار ووضوح السياسات االحتصادية 

 ن  والترم ن  ... والشفافية في املعامالت املالية. فاملناخ واملحيطال رائل  التشري  االبتناعي الخاص دشرو  الع

-االقتصةةةةادي الةةةةري ينتةةةةاز باسةةةةتقرار وو ةةةةو  ومصةةةةداقية للحاومةةةةات املتعاقبةةةةة دعةةةةدم التتابةةةة  عةةةةن السياسةةةةات السةةةةابقة لةدولةةةةة

يعتبةةت مؤشةةرا علةة  عةةدم اسةةتقرار  ياةةون عةةامال محفةةزا لالسةةتانار األبن ةةي املباشةةر. فتتي ةةت القةةوان ن عشةةوائيا وبةةدون مبةةتر -الخوصصةةة

 4النظام االقتصادي.

  : إن استقرار أسعار صرف العنةة املحةيةة يشةا  أحةد أهةم العوامة   املوةجعة علة  االسةتانار  وعةدم يبةات  سعر الصرف

سا ةاي بةالعجز وتدهور سعر صرف العنةة يعد أحد العوام  املعوقة لالستانار  وباعتبار أن إدار  العجز الخةارجي واملتناة  دشةا  أ

الجاري في م زان املدفوعات يعتند علة  سةعر الصةرف  فةان انخفةاع العجةز الخةارجي يعةد مؤشةرا لالسةتقرار االقتصةادي والسةتقرار 

  5 سعر الصرف.
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أن هناك ارتبا  سة ي ب ن معد  الصرف االسةمي والحقيقةي و تةدف  االسةتانار األبن ةي  CAVESوقد أو حت دراسة قام  ها 

ا أن التقةبات املفابئةة ألسةعار الصةرف ياةون لرةا تةري ت سةة ي علة  املنةاخ االسةتاناري   باإل ةافة إلة  ذلةك فانةه ينكةن املباشر   كن

 1 لالستانار األبن ي املباشر املتجه نحو التصدير أن يترير نتيجة لةتت تات النسوية في معد  الصرف.

  : دم استقرار االقتصاد الكلي وعن عجز الحاومةة فةي إن معدالت التنخم املرتفعة تعد مؤشرا عل  عمعدل التض م

التحكم في السياسة االقتصادية الاةية  وهةرا بةدورت يخةة  مناخةا غ ةت موةج  علة  االسةتانار فنعدالت التنةخم املرتفعةة تةؤير 

حقاق القةةروع علة  النشةةا  االسةتاناري نتيجةةة زيةاد  مخةةالر املشةروعات االسةةتانارية لويةةة األبةة  وتقةية  متوسةةط أبةا  اسةةت

التجاريةةة وتشةةويه املعةومةةةات التةةي يعبةةةت عنهةةا باألسةةعار السةةةائد  فةةي االقتصةةةاد  ويناةة  انخفةةاع عجةةةز املوازنةةة أحةةةد املؤشةةرات التةةةي 

يستخدمرا املستانرون عند اتخاذ قرار االستانار  وياون االقتصاد في حالة مستقر  عندما يستطي  تنوي  العجز بةدون توليةد 

    2 اع العجز هو مؤشر عل  االستقرار االقتصادي. تو  تنخنية وانخف

حيةة  أن معةةدالت التنةةخم لرةةا تةةري تا مباشةةرا علةة  سياسةةات التسةةع ت و حجةةم األربةةا   و بالتةةالي التةةري ت علةة  حركةةة رأى املةةا   

حيةةة السةةوق نتيجةةة تةةؤير علةة  تاةةالين اإلنتةةا  التةةي تةةول  برهنيةةة كب ةةت  مةةن لةةرف الشةةركات متعةةدد  الجنسةةيات  كنةةا نجةةد تةةرير رب

  وبالتةةةالي فسةةةةاد املنةةةاخ االسةةةتاناري  حيةةةة  أن هنةةةاك ارتبةةةا  سةةةةة ي بةةة ن معةةةةدالت 3الرتفةةةاع معةةةدالت التنةةةةخم فةةةي الةةةدو  امل ةةةةيفة 

 .4التنخم العالية و االستانار األبن ي املباشر

 : )قتتاع  و يعتبت سعر تتحق  الكا ت من املشاري  االستانارية عن لري  االسعر الفائدة ) أسعار خدمات رأس املال

الفائةةد  عةةن القةةروع املننوحةةة لةنسةةتانرين عبةةةار  عةةن نفقةةة اقتةةتاع النقةةود   و لةةةرلك فانةةه ينكةةن أن نتوقةة  ملقةةدار االسةةةتانار 

 الري ياون مربحا في اإلقدام عةيه من بانل املستانرين   أن يتناسل عكسيا م  سعر الفائد  . 

فائةةةد  مةةةؤيرا قويةةةا عةةة  مسةةةتو  االسةةةتانار  و لكةةةن ال يعتبةةةت سةةةعر الفائةةةد  العامةةة  دعبةةةار  أخةةةر  فإننةةةا نتوقةةة  أن ياةةةون سةةةعر ال

الوحيةةةد املةةةؤير علةةة  قةةةرار االسةةةتانار بةةة  أن هنةةةاك عوامةةة  أخةةةر  تةعةةةل دورا أكثةةةت أهنيةةةة فةةةي تشةةةكي  توقعةةةات ربةةةا  األعنةةةا  حةةةو  

ون خةةةن سةةتار العوامةة  األخةةر  املةةؤير  فةةي كيفيةةة منارسةةة نشةةالرم االسةةتاناري بصةةور  مربةحةةةة و تةةري ت سةةعر الفائةةد  هنةةا إننةةا ياةة

 إصدار القرار االستاناري.

فحسل النظريةة النيةو كالسةيكية يتحةدد رصةيد رأى املةا  املرغةوب فيةه بحجةم النةاتج  و خةدمات رأى املةا  بالنسةبة ألسةعار 

 عامةة ال ريوية.الناتج  كنا تعتند أسعار خدمات رأى املا  عل  أسعار السة  الرأسنالية و سعر الفائد  و امل

و بالتةةالي يتةةرير رصةةيد رأى املةةا  املرغةةوب فيةةه  و االسةةتانار نتيجةةة التت ةةت فةةي النةةاتج  و فةةي أسةةعار خةةدمات رأى املةةا  بالنسةةبة 

 ألسعار الناتج.

ف زيةةةد رصةةةيد رأى املةةةا  املرغةةةوب فيةةةه بانخفةةةاع سةةةعر الفائةةةد   و يصةةةبا صةةةافي االسةةةتانار موببةةةا ب و ياةةةون صةةةافي االسةةةتانار 

 ا عندما يتساو  رصيد رأى املا  املرغوب فيه و الفعلي ه.سالب
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ه ب و لبقةةا لفةةروع النظريةةة النيةةو كالسةةيكية توبةةد  Yه ه و النةةاتج بKو يعتبةةت االسةةتانار دالةةة فةةي سةةعر الفائةةد  و رصةةيد رأى املةةا  

رصةةيد رأى املةةا  املرغةةوب فيةةه بزيةةاد  عالقةةة عكسةةية بةة ن سةةعر الفائةةد  السةةوىي و االسةةتانار ه   و تتت ةةت العالقةةة بةة ن سةةعر الفائةةد  و 

 الناتج  أي أن االستانار دالة في الناتج و سعر الفائةد  و رصيد رأى املا  الفعلي.

فسعر الفائد  يعتبت محددا لرصيد رأى املا  املرغوب فيه   أي أن السياسة النقدية من خال  سعر الفائد  تؤير فةي رأى املةا  

 1نار . املا  املرغوب فيه و بالتالي االستا

 :إن املسةةتانر الجةاد ال  هنةه اإلعفةةا ات ال ةريوية  بقةدر مةةا  هنةه معقوليةة النظةةام ال ةري ي واعتدالةةه  أي  النظلام الرلريبي

أي عةةةدم وبةةةود  ةةةرائل ورسةةةوم عاليةةةة وعةةةدم وبةةةود ازدوابيةةةة فةةةي ال ةةةرائل أو سياسةةةة  ةةةريوية معقةةةد   واإلعفةةةا ات ال ةةةريوية بحةةةد 

تانرين  ففي حالة توفر املقومات األساسية لالستانار فال حابة إلعطا  امتيازات خاصةة أو مةنا ذا ها ال تجرب إال أسوأ أنواع املس

 2منا إعفا ات  ريوية البتراب االستانارات وخاصة األبنوية منها.

  تساهم الشةركات متعةدد  الجنسةيات إسةراما مدى اهتمام الدول املريفة بتنمية املوارد البشرية والتطوير التكنولوجي

ي نقةة  التكنولوبيةةا واملرةةارات املناسةبة لةننشةةيت الصةةناعية الاائنةةة فةةي الةدو  امل ةةيفة وتتوقن دربةةة اسةةتفاد  الصةةناعة مةةن فعةاال فةة

هرت التكنولوبيا عل  مد  قدر ها عل  استيعا ها والتكين معرا ويتحدد ذلك في  و  الكفا ات الوشرية املتوفر  ومد  االسةتانار 

 ير.املحلي في أنشطة البحور والتطو 

وتشةةةن  الكفةةةا ات الوشةةةرية مختةةةةن القةةةدرات الفنيةةةة واإلداريةةةة والتنظينيةةةة ويرتي التعةةةةيم والتةةةدريل امل ةةةي فةةةي صةةةدار  العوامةةة    

  املؤير  في مستو  املوارد الوشرية فارتفاع نسبة التعةيم وزياد  االهتنام بالتدريل امل ي يزيد من مرار  العنالة.

يعتبةت االسةتانار   ةةة واملدربةة فنيا يعةد مةن العناصةر الرامةة فةي بةرب االسةتانار األبن ةي املباشةر كنالرا فإن تةوفر العنالةة املؤه  

االسةةتانار فةةي دولةةة معةة ن إذ   املحلةةي املتزايةةد فةةي أنشةةطة البحةةور والتطةةوير وتةةوفر مراكةةز البحةة  العةمةةي محةةددا  ةةروريا التخةةاذ قةةرار

 3 م  لرق اإلنتا  واستيعاب التكنولوبيا الحدياة في هرت الدو . يعكس توفر هرت العوام  زياد  القدر  عل  التكين

 يعد العائد عل  االستانار أحد العوام  الرامة والرئرسية فةي بةرب االسةتانار األبن ةي املباشةر  ألن العائد على االستثمار :

بنعد  املخالر التجارية و غ ت التجارية م  األخر املستانر األبن ي ال يقوم باالستانار في الخار  إال توقعا لةعائد األعل  دعد تعديةه 

 4.اذ قرار االستانار في دولة معينةباملحددات األخر  الخاصة بنناخ االستانار والقدر  التنافسية دع ن االعتبار عند اتخ

 درجة اإلنفتاح اإلحتصادي على العالم ال ارجي : 

جي كةنةا كةان اإلقتصةاد القةومي باذبةا لإلسةتانار والعكةس ثةحيا حية  فاةنا زادت دربة اإلنفتا  اإلقتصادي عل  العالم الخار 

يسةةةةاهم االنفتةةةةا  علةةةة  االقتصةةةةاد العةةةةالمي واتبةةةةاع نظةةةةم الحريةةةةة االقتصةةةةادية فةةةةي تنشةةةةيط تةةةةدفقات رؤوى األمةةةةوا  والسةةةةة  إلةةةة  الةةةةداخ  

مةةن خةةال  قيةةاى نسةةبة الصةةادرات   ويسةةتد  علةة  دربةةة االنفتةةا  االقتصةةادي 5والخةةار   وهةةو مةةا يعةةزز يقةةة املسةةتانرين فةةي االقتصةةاد

 6والواردات ال  الناتج القومي حي  كةنا ارتفعت النسبة دلت عل  ارتفاع دربة اإلنفتا  التجاري.

                                       
  9002  9002ر    ألروحةة دكتةورات بغ ةت منشةور ه  بامعةة الجزائةر  الجزائة  آليات تشلجيع وترحيلة االسلتثمار كل داة لتمويلل التنميلةمنصوري الزين - 1

 .92ص
 .002  مرب  ساب    ص تقييم مناخ االستثمار األجنبي املباشر في الجزائرسعيدي يحي   - 2
 .19أم ت  حسل هللا محند  مرب  ساب    ص - 3
 .11  ص مرب  ساب بن سنينة دال  - 4
  1 العةةدد  00لقادسةةية لةعةةةوم اإلداريةةة واالقتصةةادية املجةد  مجةةةة ا االسللتثمار األجنبللي ودوره فللي تحقيللق التنميللة االحتصللاديةحسةةن مرةةدي صةةائل  - 5

 .009 ص  9002بامعة القادسية  العراق  

 .91 ص  9009 دار النه ة العربية القاهر  مصر  اإلستثمار األجنبي املباشرفي الدول العربية الواحع والتحديات دراسة مقارنةفريد أحند قبالن - 6
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   1:وايالعوامل املتعلقة بتوفير املوارد واألخرى املرتبطة باملوحع 

 وفر  املواد األولية ال رورية في مختةن امليادين؛ -

 الحا  في القطاع اإلستخراجي: كالبتتو  واملعادن؛ نان مصادر التنوين كنا هو  -

 توفر املناخ الطبيعي املساعد واملوج  لالستانار -

  :2 وتشن  ما يلي:العوامل املتعلقة بمحددات ومزايا تكلفة اإلنتاج 

 توف ت اليد العامةة الرخيصة؛ -

 توابد مواق  مالئنة وغ ت ماةفة لالستانار في البةدان النامية؛ -

 ن النق  واملواصالت داخ  البةد املستقب  لالستانار؛انخفاع تاالي -

 توافر الهياكل القاعدية 

تشةةةن  تةةةةك املرافةةة  التةةةي تقةةةدم مختةةةةن أنةةةواع الخةةةدمات التةةةي تةةةؤمن عنةةة  املسةةةتانرين األبانةةةل بكفةةةا    وتتناةةة  فةةةي: الرياكةةة  

امليةات  الكرربةا   املواصةالت السةةكية  املرتبطة بحركات وتدف  السة  والخدمات واملعةومات واألشخاص كشبكة الطرق الكبةت  

والالسةةةةةكية  وسةةةةةائ  االتصةةةةةاالت   املواقةةةةة  الصةةةةناعية  وكةةةةةرلك شةةةةةبكة الخةةةةةدمات كةةةةالبنوك  شةةةةةركات التةةةةةرم ن  الفنةةةةةادق  قاعةةةةةات 

االبتناعةةةةةات  بيةةةةةوت الخبةةةةةت  الفنيةةةةةة واملاليةةةةةة واالقتصةةةةةادية  بنةةةةةوك املعةومةةةةةات التةةةةةي تقةةةةةدم لةنسةةةةةتانرين الدراسةةةةةات واالستشةةةةةارات 

رورية ألي اسةةةةتانار نةةةةاةي  إ ةةةةافة إلةةةة  هياكةةةة  الرفاهيةةةةة االبتناعيةةةةة والتقةةةةدم التكنولةةةةوجي واإلنتةةةةاجي كاملستشةةةةفيات  مراكةةةةز ال ةةةة

الصةةةحة  املةةةدارى واملعاهةةةد والجامعةةةات  مراكةةةز السةةةياحة  مراكةةةز البحةةة  واملخةةةابر  ويسةةةاهم تةةةوافر الرياكةةة  القاعديةةةة فةةةي تقةيةةة  

قةةة السةةريعة لةنشةاري  االسةةتانارية بربةةا الوقةةته  فعةدم تةةوافر هةةرت الرياكة  قةةد يةةؤدي إلةة  التاةالين األوليةةة لالسةةتانار مة  االنطال

  .عدم إقبا  املستانرين  وفي حالة إقبالرم قد ياون املشروع معر ا لةفش 

 ثالثا:محددات تشريعية وتنظيمية 

وامةةة  املرنةةةة فةةةي ابترابةةةه ولاي ياةةةون إن تةةةوفر اإللةةةار التشةةةريعي والتنظيمةةةي الةةةري ي ةةةبط االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر مةةةن الع

 3 اإللار التشريعي باذبا البد من توفر:

 وبود قانون موحد لالستانار خا  من التنوع و يتن ز بالابات والشفافية؛ -

 4أن يتواف  قانون االستانار م  القواعد والتنظينات الدولية الصادر  لحناية املستانر  -

 و ريوية لةنستانر؛  ات بنركيةأن يكف  قانون االستانار حوافز وإعفا  -

 أهنية وبود نظام يكف  حناية حقوق املةكية الفكرية  -

 للخار ؛   نان الحناية لةنستانر من املخالر كالترميم واملصادر  وتكف  له حرية تحوي  األربا  -

                                       
  مةتقةةةى دولةةةي حةةةو : متطةبةةةات ترهيةةة  املؤسسةةةات – و ا حلللع و أ فلللا ق -تثمار األجنبلللي فلللي امللللل سسلللا ت الصلللغيرة  واملتلللو سلللطة االسللل عبةةةد املجيةةةد  أونةةةرس  -  1

 09و  02  مخبةةةةةت العوملةةةةة و اقتصةةةةةاديات شةةةةةنا  افريقيةةةةا   بامعةةةةةة حسةةةةةربة بةةةةن بةةةةةوعلي   الشةةةةةةن الجزائر  يةةةةةومي  الصةةةةت ت  و املتوسةةةةةطة فةةةةةي الةةةةدو  العربيةةةةةة

 921  ص9002أفري  
 921عبد املجيد  أونرس   مرب  ساب    ص -  2
   20مجةة العةوم اإلنسانية  مجةة إلكتتونيةة   العةدد    -دراسة تقييمية -االستثمار األجنبي املباشر  جإلب  تجربة الجزائر في مجالمحند   ساح  - 3

 .2  ص 9002

 .12بن سنينة دال   مرب  ساب   ص - 4
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ة امل ةةةيفة بكفةةةا   وبةةةود نظةةةام ق ةةةا ي يكفةةة  تنفيةةةر القةةةوان ن والتعاقةةةدات وح  الازاعةةةات التةةةي تنشةةةر بةةة ن املسةةةتانر والدولةةة -

 عالية. 

كنا تةعل البرئةة التنظينيةة واملؤسسةاتية فةي الدولةة امل ةيفة تةري تا هامةا علة  تةدف  االسةتانار األبن ةي املباشةر نظةرا  لتري تهةا علةي 

 تاةفة املعامالت وعل  دربة التيقن بالنسبة لةنستانر  فاةنا كان النظام اإلداري القائم يتن ز دسالسة اإلبرا ات

وحرا وعدم تفشاي الب توقرالية والرشو  وتوسيط قواعد املوافقةة علة  االسةتانار  أد  ذلةك إلة  بةرب االسةتانار والعكةس وو 

والعكةةةس ثةةةحيا  مةةة  مراعةةةا  تةةةوفر املعةومةةةات و البيانةةةات التةةةي يحتابرةةةا املسةةةتانر و فةةةي الوقةةةت املناسةةةل  ونظةةةرا ألهنيةةةة هةةةرا العامةةة  

التتي تات التنظينية عل  مستو  الةوائا الولنية املتعةقة باالستانار رغبة منها في  عنةت العديد من البةدان عل  إبرا  العديد من

 1منها في زياد  تدفقات االستانارات األبنوية املباشر  إل  الداخ .

 رابعا: محددات إجتماعة وثقافية: 

طةةةةو  النظةةةةام البي ةةةةي علةةةة  تتناةةةة  فةةةةي القةةةةيم والعةةةةادات التةةةةي تحكةةةةم سةةةةةوك املجتنةةةة  واإلحتنةةةةاالت املتوقعةةةةة لتت تهةةةةا  حيةةةة  كةنةةةةا إن

 2مجنوعة من القيم والعادات والتقاليد اإليجابية واملواتية لإلستانار األبن ي املباشر كةنا كان باذبا له والعكس ثحيا.

كنةةا قةةد يتتتةةل عةةن عةةدم تجةةانس الةةدين والعقيةةد  داخةة  الدولةةة امل ةةيفة توبيةةه املشةةاري  االسةةتانارية نحةةو إنتةةا  سةةة  معينةةة  أو 

معةةة ن أو االسةةتانار فةةةي دعةة  األنةةةواع مةةن املنتجةةةات   كنةةا أن تةةةدني مسةةتو  الةةةدخ  لةةد  األفةةةراد قةةد ياةةةون عامةة  معرقةةة   حظةةر إنتةةا 

لةنستانر األبن ي  كنا يةؤدي ارتفةاع نسةبة األميةة فةي املجتنة  إلةي انخفةاع قةدر  الشةركات األبنويةة علة  القيةام بةالكا ت مةن الحنةالت 

 3ية...الخ.اإلعالنية أو التسويقية أو التتويج

     الفلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرع الثاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللث:الحوافز املمنوحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة لالسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتثمار األجنبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي املباشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر

املباشةةةر ينكةةةن األبن ةةةي االسةةةتانار مجةةةا  هنةةةاك العديةةةد مةةةن الحةةةوافز املقدمةةةة مةةةن حاومةةةات الةةةدو  امل ةةةيفة لةشةةةركات األبنويةةةة فةةةي     

ة فينا يخص تلخيصرا في حوافز مباشر  متناةة في الحوافز ال ريبة واملالية و حوافز غ ت مباشر متناةة في  تخفي  الرسوم خاصس

 استخدام املراف  العامة كامليات والكرربا  ..... باإل افة إل  مزايا أخر .

 فز الرريبية واملالية.الحوا1

 فينا يلي: لجةل املستانرين األبانل يجل أي ا توف ت واستخدام دع  الحوافز ال ريوية واملالية  والتي ينكن تلخيصرا

  : واةةي عبةةار  عةةن حةةوافز فةةي شةةا  خفةة  ال ةةرائل بالنسةةبة لةنسةةتانر األبن ةةي واةةي ترخةةر أشةةاا  مختةفةةة حللوافز ضللريبية

سةةةةتثنا ات مةةةةن رسةةةةوم االسةةةةت تاد علةةةة  املةةةةواد الخةةةةام واملةةةةواد الوسةةةةيطة والسةةةةة  الرأسةةةةنالية   وإعفةةةةا  أو ماةةةة  : اإلعفةةةةا ات ال ةةةةريبة واال 

خفةةةة  معةةةةدالت الرسةةةةوم الجنركيةةةةة علةةةة  الصةةةةادرات   كةةةةرلك اإلعفةةةةا  املننةةةةو  لصةةةةادرات املشةةةةروعات باملنةةةةال  الحةةةةر  مةةةةن الرسةةةةوم 

 .4دعد مرحةة التشتي أعوام ما  00الجنركية و رائل التصدير لفتتات زمنية قد تتجاوز 

 

 

                                       
 .21بن سنينة دال   مرب  ساب   ص - 1
  مةةةركر  2002/2010دراسلللة  حاللللة الجزائلللر للفتلللرة -دور املنلللاخ االسلللتثماري فلللي اللللدول العربيلللة فلللي جلللإلبب اإلسلللتثمار األجنبلللي املباشلللرعنةةةر يحيةةةاوي   - 2

 .09  ص 9009/9001مابست ت" غ ت منشور   بامعة محند خي ر  دسكر   

 .12بن سنينة دال   مرب  ساب   ص - 3
املةةةةؤتنر الةةةةول ي حةةةةو  االسةةةةتانار األبن ةةةةي فةةةةي الجناه تيةةةةة   محللللددات نمللللو االسللللتثمار األجنبللللي املباشللللر : الللللدروس املسللللتفادة  لييريةةةةا علةةةةي حسةةةة ن الةةةةورف - 4

 .2  ص9002أفري     92العظمى  لرابةس ليويا  
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   حوافز تمويلية 

 توف ت قروع بنعدالت تف يةية؛ -

  نانات تعوي  القروع؛ -

 1 عدم التدخ  في التسع ت وترك األمور لقو  العرع والطةل. -

 حوافز غير مباشرة .9

يةةة األساسةةية تقةدم العديةةد مةن حاومةةات الةدو  امل ةةيفة تسةريالت لةشةةركات األبنويةة املسةةتانر  ماة  تزويةةدها باألرا ةاي والبن

لةنشةةاري  برسةةعار أقةة  مةةن أسةةعارها الجاريةةة وتصةة  دعةة  الحاومةةات فةةي تقةةديم االمتيةةازات ألدعةةد مةةن ذلةةك حيةة  تنةةنا الشةةركات 

ا  األبنويةةةة امتيةةةازات فينةةةةا يخةةةص مركزهةةةةا فةةةي السةةةةوق فةةةي شةةةا  معامةةةةةة تف ةةةيةية بخصةةةةوص املشةةةتتيات الحاوميةةةةة أو منحرةةةا مركةةةةزس

ا في السوق أو تاون في ص  ور  الحناية من منافسة الواردات.احتااريس

ة فينا يخص استخدام املراف   ا خاصس ا أن تلجر حاومات الدو  امل يفة إل  تخفي  الرسوم أو اإلعفا  منها نهائيس ينكن أي س

ةةةا تخفةةةي  قينةةةة اإليجةةةارات لةعقةةةارات واألرا ةةةاي الخاصةةةة بنختةةةةن املشةةةاري  االسةةةتان ارية العامةةةة كامليةةةات والكرربةةةا  ..... الةةةخ   أي س

األبنويةةة باإل ةةافة إلةةة  أن الةةدو  امل ةةةيفة قةةد تلجةةةر إلةة  تقةةةديم مزايةةا أخةةر  ماةةة  إعفةةا  املشةةةاري  االسةةتانارية األبنويةةةة مةةن تطبيةةة  

 2 .قوان ن العن  السائد  واملعنو   ها في املشروعات الولنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 املؤسسةات ترهية  متطةبةات :لةي حةو  دو    مةتقةى–ق فلا أ و حلع ا و -سلطة  واملتلو  الصلغيرة ت سسلا امللل فلي األجنبلي االسلتثماراملجيةد  أونةرس عبةد - 1

 18 و 17 يةةومي   الشةةةن  بةوعلي بةةن حسةةربة افريقيةةا   بامعةةة شةةنا  اقتصةةاديات و العوملةةة   مخبةةت العربيةةة الةةدو   فةةي املتوسةةطة و الصةت ت 

 .922 ص9002أفري  
 .2-2يريا علي حس ن الورفلي  مرب  ساب    ص ص   - 2
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 التحاد األوروبيناخ االستثماري في ااملعلى  أزمة الديون السيادية األوروبية: تداعيات املبحث الثاني

ألقةةةةةةت أزمةةةةةةة اليةةةةةةورو بتةةةةةةداعيا ها القاتنةةةةةةة علةةةةةة  العديةةةةةةد مةةةةةةن املؤشةةةةةةرات فةةةةةةي منطقةةةةةةة اليةةةةةةورو وأبةةةةةةرز هةةةةةةرت املؤشةةةةةةرات:معدالت الننةةةةةةو 

 .االقتصادية االقتصادي   العنالة  التنخم  املوازنة العامة  والتجار  الخاربية وغ تها من املؤشرات

 للمناخ االستثماري  حتصاديةاالت غير محددا:األول  طلبامل

وسنتناو  في هرا املطةل ك  من عدد الساان والةري يعتبةت كنؤشةر حةو  حجةم السةوق االوروبيةة   وسةنتطرق أي ةا واقة  البنيةة 

نتطرق إلة  لخ   وفةي األخ ةت سةالتحتية  لالتحاد االوروبةي وذلةك مةن خةال  التحةدر عةن واقة  قطةاع الكرربةا   التةاز   عةدد البنةوك.......إ

 مد  تحقي  االتحاد االوروبي لالستقرار السيا اي واالم ي .

 انكاملوحع وعدد السالفرع األول:

 :  املوحع  أوال 

أمةةةا النصةةةةرل  9كةةةم 222202  يعةةةود النصةةةةرل االكبةةةت إلةةة  فرنسةةةا بةةةةةةة  9كةةةم 2299922ه علةةة  مسةةةاحة UE-28يتتدةةة  االتحةةةاد األوروبةةةي ب

  إال أن  ي  املساحة لم ينن  تنوع املظاهر الت ارسية ما  وبود السرو  واملرتفعات وتعةدد  9كم  102األصتر فيعود إل  مالطا بةةة 

االنهةةةار  وقةةةد أد  هةةةرا التبةةةاين الجيولةةةوجي إلةةة  تنةةةوع املةةةوارد الطبيعيةةةة السةةةطحية والبالنيةةةة   وتنةةةوع املنةةةاخ سةةةاعد علةةة  تنةةةوع االقةةةاليم 

هر إل  استتاللرا خاصة في توليد الكرربا    بإ افة ال  الري و النق  و تطوير الثتو  النباتية واملحاصي  الزراعية كنا أد  وبود األن

مةةن النةةاتج املحلةةي االبنةةالي لالتحةةاد األوروبةةي    %2إلةة   %1فةةان قطةةاع الصةةيد يسةةاهم مةةن  9002السةةنكية فبحسةةل إحصةةائيات سةةنة 

مينا  أوروبي   كنةا أن إشةراف عةدد مةن الةدو   0900ري  مةيون راكل عن ل 120مةيار لن من الب ا   و  1.2ويعبت ك  سنة حوالي 

 .عل  وابرات بحرية بع  منها دو  تجارية كبت  

 ثانيا : السكان 

 200.9 نحةةو9002حسةةل احصةةائيات مكتةةل اإلحصةةا  األوروبةةي بيوروسةةتاته  بةةةغ عةةدد سةةاان دو  االتحةةاد األوروبةةي بدايةةة العةةام 

ةا ووبحسل معطيات يوروستات  فإن ع.مةيون نسنة ةا و 292دد سةاان االتحةاد ارتفة  مةيونس   قةد أشةارو .شةخص فةي عةام واحةد 200ألفس

تصةةدرت أملانيةةا  دو  االتحةةاد مةةن قةةد و   نسةةنة 200ألةةن و 929ماليةة ن و 200  9002إلةة  أن عةةدد السةةاان فةةي االتحةةاد بةةةغ بدايةةة أي ةةا 

ةا و 99حي  كاافة السةاان  وبةةغ عةددهم بحسةل يوروسةتات  تبعةت فرنسةا بار هةا أملانيةا  دعةدد السةاان وبةةغ و .ألةن نسةنة 900مةيونس

ةةا و 22عةةددهم  ةةا و 22  يةةم بريطانيةةا بةةة 200ألةةن و 92مةيونس ةةا و 20  تةتهةةا إيطاليةةا بةةة 200آالف و 909مةيونس وأصةةتر .200ألةةن و 292مةيونس

ةةا   220بةةةدان االتحةةاد األوروبةةي مةةن حيةة  عةةدد السةةاان  بةةا ت فةةي املرتبةةة األولةة  بزيةةر  مالطةةا بةةة  ةةا  تالهةةا  220يةةم لوكسةةنبور  بةةة ألفس ألفس

ا 900الشطر الرومي من بزير  قبتص بة   .ه10-00رقم ب  أنظر امللح – .1ألفس

بنحةةةو مةيةةةوني  9002فةةةي االتحةةةاد االوروبةةةي زيةةةاد  معتبةةةت   العةةةام  يةالسةةةاان الكاافةةةة تفقةةةد شةةةرد 9002أكثةةةت عةةةن العةةةام وبالحةةةدي  

.ورغةةةم هةةرت الزيةةةاد  فةةةي عةةةدد سةةةاان مةيةةةون شةةةخص  0.2ةت زيةةةاد  قةةةدرت بنحةةو   والتةةي  ةةةج9002مقارنةةةة دسةةةنة مةيةةةونه  0.9ب شةةخص 

 . ا في عدد الساان فيهالفيف اانخفا  دو  من دو  االتحاد االوروبي  00عرفت  9002االتحاد األوروبي العام 

 

 

 

                                       
 ألةة  عةيةه https://www.aa.com.tr/ar      00/02/9002  بروكسة   2012ي يجتازون النصأ مليلار ببدايلة سكان االتحاد األوروبوكالة االنا و   -1

 .02:02  عل  الساعة 90/00/9009يوم 

https://www.aa.com.tr/ar
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 2012-2002النمو السكاني  لالتحاد األوروبي (:03-01الجدول رحم )

 الوحدة : مليون نسمة

انعدد السا   عدد املرابرين عدد الوفيات عدد املواليد  

2007 498,3 5,32 4,85 1,5 

2008 500,3 5,47 4,89 1,2 

2009 502,1 5,41 4,90 0,7 

2010 503,2 5,41 4,91 0,8 

2011 503,0 5,27 4,87 0,7 

2012 504,1 5,23 5,01 0,9 

2013 505,2 5,08 4,99 1,7 

2014 507,0 5,13 4,94 1,1 

2015 508,5 5,10 5,22 1,9 

2016 510,3 5,11 5,13 / 

2017 511,8 / / / 

Source :Eurou stat, Population and population change statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics , 27 September 2018, at 14:10, consultee le  

 21/10/2018 a 07 :47. 

مةيةةون نسةةنة  200دولةة اوروبيةةة  99تجةةاوز العةةدد االبنةالي لةسةةاان داخةة   9009مةن املالحةةي فةةي الجةدو  أعةةالت أنةةه منةر عةةام و 

   ةةةج  عةةةدد  9002مةةةن حيةةة  الكاافةةةة السةةةاانية  ففةةةي عةةةام  املرتبةةةة الاالاةةةة دعةةةد الصةةة ن والرنةةةد االوروبةةةي االتحةةةاد  وبةةةرلك يجتةةة 

 مةيةةار نسةةنة. إذ تناةة  ا 2.2سةةاان العةةالم 
س
مةيةةار  0.2مةةن سةةاان العةةالم  حيةة   ةةج  عةةدد سةةاان الصةة ن  ٪12لصةة ن والرنةةد  معةةا

مةةن  ٪ 2.2حةةوالي  9002فةةي عةةام  99مةيةةار نسةةنة. فةةي حةة ن  ةةج  سةةاان االتحةةاد األوروبةةي  0.1نسةةنة   برننةةا بةةةغ عةةدد سةةاان الرنةةد 

  .-ه10-09ب أنظر امللح – 1اإلبنالي العالمي.

العوامل الهامة امللثرة على حلرار شر على ابر حجم السوق االوروبية   والإلي يعتبر من مل االوروبي يعد ارتفاع عدد سكان 

   ةاألجنبيات تو ن االستثمار األجنبي املباشر  فكبر حجم السوق الحالي أو املتوحع يلدي إلى مزيد من تدفق االستثمار 

  بزيةةةاد  قةةةةدرها  9002مةيةةةون فةةةي عةةةام  200.9لةةة  إ 0220مةيةةةةون فةةةي عةةةام  202.2مةةةن  99وقةةةد ننةةةا عةةةدد سةةةاان االتحةةةاد األوروبةةةي 

 فةةي العقةةود األخ ةةت : علةة  01-09مةيةةون شةةخص بانظةةر الشةةا   002.0
س
ه  ومةةن املالحةةي أنةةه قةةد تبالةةر معةةد  الننةةو السةةااني تةةدريجيا

   9002-9002 مةيةون شةخص فةي السةنة خةال  الفتةت  0.2بحةوالي في املتوسةط  99-سوي  املاا    زاد عدد ساان االتحاد األوروبي 

 2مةيون شخص في السنة خال  السترنات. 1.1زياد  يبةغ حوالي مقارنة بنتوسط 

 

 

 

                                       
1- EUROSTAT خ THE EU IN THE WORLD-EDITION 2018 -,LUXEMBOURG -EUROPEAN UNION-, APRIL 2018,P 16 . 
2- Eurou stat, Population and population change statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics, 27 September 2018, at 14:10, consultee le   21/10/2018 a 

07 :47. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
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 2012-1690النمو السكاني  لالتحاد األوروبي (:03-02الشكل رحم )

 الوحد : مةيون نسنة

 
Source :Eurou stat, Population and population change statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics , 27 September 2018, at 14:10, consultee le  

 21/10/2018 a 07 :47 

وبالحدي  عن التتكيل السااني   نالحةي مةن خةال  الجةدو  أدنةات أن االنةار تناة  النسةبة األكبةت مةن عةدد السةاان مقارنةة دعةدد 

 من ابنالي عدد الساان والجدو  التالي يو ي ذلك: %20الركور حي  تقدر ب 

 2019-1680الفترة  من اجمالي عدد السكان في االتحاد األوروبي خالل نا نسبة اال (:03-02الجدول رحم )

 من عدد السكان %الوحدة: 

9002 9002 9002 9001 9009 9000 9000 9000 0220  

 االتحاد االوروبي 20.2 20.1 20.9 20.1 20.9 20.9 20.9 20.9 20.0

Source:Euro stat,The European Union and the African Union,edition 2018, Luxembourg -European Union-,2018, p27. 

إن التطةةةةور السةةةةااني االيجةةةةابي لالتحةةةةةاد تحكنةةةةه عةةةةد  اتجاهةةةةةات منهةةةةا الخصةةةةوبة   الوفيةةةةات   ال جةةةةةر    الرعايةةةةة الصةةةةحية  أننةةةةةا  

وبالحدي  عن عدد املواليد والوفيات في االتحاد االوروبي  فقد تجاوز عدد الوفيات دشا  متوا   املواليد األحيا  في  الحيا ....إلخ .

   9002/  0220 الفتةةت وهةةرا خةةال   ه9002باالنخفةةاع األو  كةةان العةةام علةة  التواليلةنةةر  الاانيةةة  9002العةةام  99-ي االتحةةاد األوروبةة

علة  هةرا النحةو   ينكةن أن تعةز  الزيةاد  فةي منا أد  إل  االنخفاع الطبيعةي الطفيةن املةركور أعةالت فةي دعة  دو  االتحةاد االوروبةي. 

 99-إل  صافي ال جر . فقد ازداد صافي ال جر  فةي االتحةاد األوروبةي  -99-لنسبة لالتحاد األوروبي با 9002عدد الساان املسجةة خال  

الفجو  بةةةة ن املواليةةةةد فةةةةزيةةةةاد  كب ةةةةت  منةةةةر منتصةةةةن الانانرنةةةةات فصةةةةاعدا   برننةةةةا انخفةةةة  عةةةةدد املواليةةةةد األحيةةةةا    وزاد عةةةةدد الوفيات.

بانظةةر  مقارنةةة دسةةنوات السةةترنات والسةةبعينات فةةي السةةنوات األخ ةةت  حةةد كب ةةت  ةةاقت إلةة   99-األحيةةا  والوفيةةات فةةي االتحةةاد األوروبةةي 

  بةةةةافتتاع أن معةةةةد  الخصةةةةوبة يبقةةةةى عنةةةةد مسةةةةتو   أن يةةةةزداد عةةةةدد الوفيةةةةات فةةةةي السةةةةنوات القادمةةةةةمةةةةن املتوقةةةة   وه   01-01الشةةةةا  

ا     أو ننةوت دشةا  كب ةت علة  املسةةاهنة  99-بةي مةن املةرةي أن يعتنةد انخفةاع عةدد السةةاان فةي االتحةاد األورو  وبالتةاليمةنخف  نسةويس

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
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  أي أق  من عام 9002العام  مةيون شخص 0.2شا  صافي ال جر  والتعدي  اإلحصا ي زياد  قدرها  فقد 1؛التي تقدمرا ال جر .

  2 . . وتسقطل أملانيا  أعل  معدالت ال جر  الصافية 0220وهو أعل  مستو  منر العام مةيونه  2.0ب 9002

 

 

 

 
SOURCE : 

eurostat خ Chiffres clés de l’Europe — Édition 2017 ,Luxembourg -European Union-, 2017,p 90. 

eurostat خ Chiffres clés de l’Europe — Édition 2017 ,Luxembourg -European Union-, 2017,p 15 . 

التي تتتاو  أعنارهم  الساانفئة تحت  املركز الااني دعد  فهي   كبار السن معتبت  مننسبة  ينا أن الريا  السااني لالتحاد 

ةةا وأكثةةت  22  بةتةةت نسةةبة كبةةار السةةن الةةرين بةتةةوا  9002  ففةةي عةةام  عةةام 22-92بةة ن  مةةن إبنةةالي عةةدد سةةاان االتحةةاد  ٪02.9عامس

ةةا يناةةةون  02كةةان األلفةةا  الةةرين تقةة  أعنةةارهم عةةن    وفةةي املقابةة األوروبةةي   . 9002تحةةاد األوروبةةي فةةي عةةام مةةن سةةاان اال ٪02.2عامس

ا املسةجةة فةةي معظةم الةدو  األع ةا  فةةي االتحةاد األوروبةي   فةةي  وتعكةس هةرت النسةبة إلةة  حةد مةا معةدالت الخصةةوبة املنخف ةة نسةويس

 التالي يو ي ذلك. الجدو  من إبنالي عدد ساان االتحاد األوروبي  و   00.0سنة نحو  92-02ح ن تنا  الفئة العنرية ماب ن 

 2019و  2009يناير  1عدد السكان حسب الفئة العمرية اعتباًرا من (: 03-03ول رحم)الجد

 ب٪ من إبنالي الساانه

 
Source :Euro stat, Statistics on European Neighbourhood Policy countries: East ,edition 2018, Luxembourg, 

European Union ,February 2018 ,p19 

                                       
1- Eurou stat, Population and population change statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics, 27 September 2018, at 14:10, consultee le   21/10/2018 a 

07 :47. 
2- Eurou stat, Population and population change statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics, 27 September 2018, at 14:10, consultee le   21/10/2018 a 

07 :47. 

(:عكككككوا)اد اللكككككو) ال  لككككك  ) )03-03الشكككككم )  ككككك ) 
)ملل ن)نسمة))6019-1691االحت ا)اال   يب)خالل)الفرتة)

 

اال   يب)(:معكول)اصوك  ة) )االحتك ا)03-04الشم )  ك ) 
)اد اللو)األحل ء)لم )امرأة))6001/6012)خالل)الفرتة
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
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 و ينكةةةةن  9002العةةةةام  %02.9إلةةةة   9002العةةةةام  %02.9مةةةةن  سةةةةاان االتحةةةةاد األوروبةةةةي مةةةةنلةنسةةةةن ن لنسةةةةوية وقةةةةد زادت الحصةةةةة ا

ا لعد  عقود م  استنرار ارتفاع متوسط العنةر  ساان االتحاد األوروبي زياد  لو  عنر إل الننو  هرا تفس ت   وهو ننط كان وا حس

   ه01-01رقةةةةم      لحةةة أنظةةةر امل بسةةةةنة 90.2املتوقةةة  عنةةةد الةةةوالد  ب  العنةةةةر 9002فقةةةد حةةةةدد االتحةةةاد االوروبةةةي العةةةام  العنةةةر املتوقةةة  

 ما يشار إل  هةرا التطةور علة  أنةه "الشةيخوخة فةي أعلة " الرةرم السةاانيو 
س
إلة  التقةدم الط ةي   وتتي ةت ننةط  ذلةكوينكةن أن يعةز    غالبا

الصةةةةناعة الاقيةةةةةة نحةةةةو املزيةةةةد مةةةةن الوظةةةةائن ننةةةةط الحيةةةةا  والتحةةةةو  فةةةةي أنةةةةواع العنةةةة  التةةةةي يةةةةتم تنفيةةةةرها   مةةةة  االبتعةةةةاد عةةةةن الزراعةةةةة و 

  ومن برة أخر  فقد انخف ةت الحصةص النسةوية لةفئةات العنريةة الةاالر األخةر   ....إلخواستقرار االو اع االقتصادية  املستقر 

 إلة  انخفةاع مسةتويات الخصةوبة باسةتنرار علة  99األخر  من إبنالي عدد ساان االتحاد األوروبي البالغ 
س
مةد     ويرب  ذلك بزئيةا

سةةةنةه آخةةةر  فةةةةي  22-92بنةةةا أن نسةةةبة األشةةةخاص فةةةةي سةةةن العنةةة  األسا ةةةاي ب مةةةد  سةةةنوات عديةةةد  منةةةا سةةةاهم فةةةةي شةةةيخوخة السةةةاان.

الةةةتقةص فةةةي حةةة ن أن الحصةةةة النسةةةوية لةنسةةةن ن آخةةةر  فةةةي التزايةةةد   ينكةةةن لةنةةةر  أن يتوقةةة  عبئةةةا متزايةةةدا علةةة  مةةةن هةةةم فةةةي سةةةن العنةةة  

 1.الشيخوخةلفئة األساسية لتوف ت النفقات االبتناعية 

وكخالصةةةةة عامةةةةة تتناةةةة  أسةةةةباب مشةةةةاةة أوروبةةةةا الدينوغرافيةةةةة فةةةةي ترابةةةة  معةةةةدالت ننةةةةو املواليةةةةد  وارتفةةةةاع نسةةةةبة املسةةةةن ن  أي أن 

املجتن  األوروبي يشيخ ويتناقص عدد أفرادت في آنر واحد  دسول تف ي  كثت من األوروبي ن الزوا  املترخر  وإنجاب عةددر قةية  مةن 

 ة وهو ما أد  إل  احتال  أوروبا أدنى مرتبة في العالم من حي  الخصوبة  والةري يربعةه األلفا  ة وفي أحي
س
ان كا ت  عدم اإلنجاب أبدا

البع  إل  خرو  املرأ  األوروبية لةعن   وعدم وبود دعم أسري لرا في ما يتعة  بتتبية األلفا   في ح ن تتحسن األحوا  املعرشية  

ارتفةةةاع متوسةةةط األعنةةةار  ولرةةةرا الو ةةة  تةةةداعيات مرنةةةة بالنسةةةبة إلةةة  رسةةةم السياسةةةات فةةةي مجةةةاالت  والخةةةدمات الصةةةحية التةةةي أدت إلةةة 

الرعايةةةةة الصةةةةحية  والتعةةةةةيم  والتوظيةةةةن  وسةةةةن التقاعةةةةد. فةاةةةةي تسةةةةتطي  أوروبةةةةا املنافسةةةةة فةةةةي االقتصةةةةاد العةةةةالمي  يحتةةةةا  أثةةةةحاب 

دمات االبتناعيةة والصةحية. وهةرت سةتاون كاريةة محققةة  األعنا  إل  عنالة باةفةة منخف ةة  وسةيحتا  املسةنون إلة  مزيةد مةن الخة

وفي موابرة هرا الخة  الدينوغرافي  ير  خبتا  اقتصاديون ودينوغرافيون أن ال جر  األبنوية تااد تصبا حتنية إلنقاذ قار  أوروبا 

لتعوي  ذلك النقص  حتى أن دع  من التناقص امللحو  في عدد الساان  واملساعد  في سد حابتها إل  األيدي العامةة األبنوية  

  بةةة ن الةةةدو  األوروبيةةةة حةةةو  اسةةةتقطاب هةةةرت العنالةةةة. وفةةةي هةةةرا السةةةياق  تشةةة ت 
س
الخبةةةتا  حةةةرر مةةةن نشةةةوب منافسةةةة شةةةديد   مسةةةتقبال

  وأكثت من  200التقديرات إل  أن أكثت من 
س
رت ألنر يتقدمون بنةفةات لجةو  إلة  هة 200ألن مرابرر يصةون إل  الدو  األوروبية سنويا

 90و 02الدو   نسبة كب ت  منهم مسةنون  من الجزائر  واملترب  وتركيا  ودو  يوغسالفيا السابقة. وفي الوقةت الحةالي  ينةة مةا بة ن 

 .90922مةيون مسةم يعرشون في االتحاد األوروبي  وهو رقم من املتوق  أن يص  إل  ماةيه في عام 

 املناخ االجتماعيالفرع الثاني: 

 ةيالصحالرعاية :أوال

معظةةم األوروبيةة ن يوافقةةون علةة  أن الوصةةو  إلةة  الرعايةةة الصةةحية الجيةةد    بتاةفةةة معقولةةة لاةة  مةةن األفةةراد واملجتنةة  كاةة    هةةو 

حابةةةة أساسةةةية. كنةةةا يتفقةةةون علةةة  أن الصةةةحة الجيةةةد  اةةةي عامةةة  محةةةدد رئرسةةةاي لنوعيةةةة حيةةةا هم الفرديةةةة وقةةةدر هم علةةة  املشةةةاركة فةةةي 

 3  وفي نفس الوقت تعزيز الننو االقتصادي والرفات العام. األنشطة االبتناعية واألسرية

                                       
1-  Euro stat, Statistics on European Neighbourhood Policy countries: East -edition 2018-, Luxembourg, European Union 

,February 2018 ,p90. 
لللن: الشللي وخة والأحنةةد ديةةاب  -2 ي    ألةةة  02:00علةة  السةةاعة  9002مةةاي  3نشةةرت يةةوم  /http://www.alhayat.com/article !هجللرةأوروبللا بللين كابوسن

 .02:02عل  الساعة  90/00/909عةيه يوم 
3-EURO STAT, LIVING CONDITIONS IN EUROPE - 2018 EDITION-, LUXEMBOURG , EUROPEAN UNION, 2018, P78. 

http://www.alhayat.com/article/
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ه مةن السةاان يتنتعةون بصةحة بيةد   ٪22.2ب أي نسةبة 9/1وبالحدي  عن الو عية الصحية لسةاان االتحةاد األوروبةي فةإن  

أو سةةرئة  أو ةةاع ثةةحية سةةرئة  %2.0سةةنة فنةةا فةةوق ومن بانةةل أخةةر يعةةاني نحةةو  09أو بيةةد  بةةدا والةةرين أعنةةارهم تتةةتاو  بةة ن 

 لةتاية .والشا  التالي يو ي ذلك:

سنة وما فوق للعام  18الوضعية الصحة لسكان االتحاد االوروبي والإلين تتراوح أعمارهم بين (:03-05الشكل رحم )

2019 

 
Source :Euro stat, Living conditions in Europe - 2018 edition-, Luxembourg, , European Union, 2018,p22. 

اك دربةةةة عاليةةةة مةةةن االخةةةتالف فينةةةا يتعةةةة  بالحالةةةة الصةةةحية لةةةةدو  األع ةةةا  فةةةي االتحةةةاد األوروبةةةي   فحسةةةل احصةةةائيات هنةةة

ا بة ن  09تراوحت نسةبة السةاان الةرين تتةتاو  أعنةارهم بة ن   9002 ةا وأكثةت منةن يعتبةتون ثةحتهم بيةد  بةدس فةي التفيةا و  ٪2.2عامس

  ٪ 21.2ا و البتتتةةةةا    برننةةةةا  ةةةةجةت كةةةة  مةةةةن أيرلنةةةةدا  قبةةةةتص واليونةةةةان الةةةةررو  ب فةةةةي كةةةة  مةةةةن  ليتوانيةةةةا  إسةةةةتوني ٪ 00.0أقةةةة  مةةةةن 

 شخص يتنتعون بصحة بيد  بدا. 

فةةةي كةةة  مةةةن الةةةدو   ٪2.0أمةةةا بالنسةةةبة لسةةةاان االتحةةةاد األوروبةةةي والةةةرين يعةةةانون و ةةةعية ثةةةحية سةةةرئة لةتايةةةة يناةةةةون أقةةة  مةةةن 

 ه. ٪1.2ي كرواتيا والبتتتا  باألع ا  في االتحاد األوروبي   حي   جةت أعل  نسبة ف

مةن العةامة ن ه مةن عنةا   ٪90.1ب 2/2وبالحدي  عن الو عية الصحية لساان االتحاد االوروبةي وفقةا لحالةة العنة     يتنتة  

فقط من  ٪9.9سنة فركثت   وهرا مقارنة بة  02االتحاد األوروبي بصحة بيد  أو بيد  لةتاية  وهم أشخاص تتتاو  أعنارهم ب ن 

 ا  الرين كانت ظروفرم  الصحية سرئة أو سرئة لةتاية   والشا  التالي يو ي ذلك:العن

 2019سنة وما فوق العام  19الوضعية الصحية لعمال االتحاد االوروبي الإلين تتراوح أعمارهم بين (:03-09الشكل )

 
Source :Euro stat, Living conditions in Europe - 2018 edition-, Luxembourg, , European Union, 2018,p90. 
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ا بالنسبة لةعةالة ن عةن العنة    حية  اعتبةت أكثةت مةن يةاة ن ب ا تنامس ه هةرت الفئةة الفرعيةة ثةحتهم بيةد  ٪29.2كان الو   مختةفس

ا فةةةي عةةةام  مةةةن العةةةالة ن عةةةةن العنةةة  يعةةةانون مةةةن تةةةردي أو ةةةةاعرم الصةةةحيةب حالةةةة سةةةرئة أو سةةةةرئة  ٪2.0مقارنةةةةة بةةةة  9002أو بيةةةد  بةةةدس

ه  األشةةخاص املتقاعةةدين فةةي االتحةةاد األوروبةةي  اعتبةةتوا ثةةحتهم بيةةد  أو %20.2خنسةةاي ب 9/2يةةةه. وعلةة  النقةةي  مةةن ذلةةك   فةةإن لةتا

أفةةةةادوا بةةةةرنهم كةةةةانوا فةةةةي حالةةةةة سةةةةرئة أو سةةةةرئة لةتايةةةةة. وعلةةةة  عكةةةةس األنةةةةواع األخةةةةر  مةةةةن حالةةةةة العنةةةة     ٪09.0بيةةةةد  لةتايةةةةة  مقارنةةةةة بةةةةة

 
س
 ه.٪20.2ما نراها عل  املتقاعدون اي أنهم في ثحتهم معتدلة والتي تنا  في االتحاد األووربي نسبة بفالو عية العادية  التي غالبا

يةتم تنوية  وتنظةيم أنظنةة الرعايةة الصةحية فةي بنية  أنحةا  العةالم بطةرق مختةفةة   وبالحدي  عن االنفاق عل  القطاع الصةحي  

الرعايةةة الصةةحية الجيةةد    بتاةفةةة معقولةةة لاةة  مةةن األفةةراد واملجتنةة  ولكةةن معظةةم األوروبيةة ن يوافقةةون علةة  أن حصةةو  الجنيةة  علةة  

ه. EUكاةة    هةةو حابةةةة أساسةةية ؛ عةةالو  علةةة  ذلةةك   هةةرت واحةةةد  مةةن القةةيم واملبةةةادت املشةةتتكة لةةةنظم الصةةةحية فةةي االتحةةاد األوروبةةةي ب

لرعايةةةة الصةةةحية فةةةي الةةةبالد لتحةةةدي ينكةةةن اسةةةتخدام اإلحصةةةا ات الخاصةةةة بنفقةةةات الرعايةةةة الصةةةحية لتقيةةةيم كيفيةةةة اسةةةتجابة نظةةةام ا

 1توف ت الرعاية الصحية الجيد .

مانسةةوته   9002حيةة  انفقةةت العةةام  الصةةحي فةةي العةةالم   القطةةاعصةةاحبة أكبةةت  إنفةةاق علةة  كب ةةت عتبةةت الواليةةات املتحةةد  إلةة  حةةد تو 

تثنا  مالطةةةاه  أسةةةتتاليا  البتازيةةة  وبنةةةوب لتةةةرتي دعةةةدها كةةة  اليابةةةان  كنةةةدا  االتحةةةاد األوروبةةةي بباسةةةالنةةةاتج املحلةةةي اإلبنةةةالي مةةةن  02.9%

 2.من ناتجرا املحلي اإلبنالي  ٪00و  ٪9 إفريقيا بنسبة انفاق تتتاو  ما ب ن

 2005/2015االنفاق على حطاع الصحة (:03-02الشكل رحم )

 
SOURCE :eurostat خ The EU in the world,Edition 2019 ,Luxembourg -European Union-, April 2018,p 36  

وهةو   9002مةيار يورو في عةام  119في أملانيا   االنفاق عل  الرعاية الصحيةبةغ مستو   فقدوبالحدي  عن دو  االتحاد األوروبي 

  فةي حة ن  ةجةت املنةكةة   هGDPمن الناتج املحلي اإلبنالي ب ٪00.9أعل  قينة ب ن الدو  األع ا  في االتحاد األوروبي  وهو ما يعاد  

والجةدو  التةالي مةيةار يوروه. 929  تةيهةا فرنسةا بمةيار يةوروه 922ياني أعل  مستو  من اإلنفاق الحالي عل  الرعاية الصحية باملتحد  

 يو ي ذلك:

                                       
1- Euro stat, Statistics on European Neighbourhood Policy countries: East ,op cit ,p19. 

2- eurostat خ The EU in the world,Edition 2019 ,Luxembourg -European Union-, April 2018,p 36  
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 2002/2019االنفاق على الرعاية الصحية خالل الفترة (:03-00الجدول رحم )

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الدو /السنوات

 430 42 462 41 368 41 295 40 163 39 924 37 930 35 865 34 830 32 642 30 بلجياا

 961 3 715 3 640 3 298 3 186 3 946 2 : : : : بةتاريا

 610 12 044 12 989 11 314 12 : : : : : : التشيك

 : 065 28 217 27 424 26 143 26 276 25 : : : : الداننارك

 221 350 208 337 322 321 487 308 990 296 642 289 909 283 012 274 143 260 532 250 املانيا

 410 1 319 1 227 1 138 1 045 1 970 932 926 950 : استونيا

 332 20 511 19 844 18 571 18 912 18 415 18 : : : : ايرلندا

 727 14 448 14 203 14 201 15 984 16 836 18 609 21 491 22 : : اليونان

سبانياا  84 700 92 523 96 994 97 522 97 317 94 370 92 573 93 654 98 497 100 336 

 194 257 368 252 015 249 027 242 259 236 522 230 415 223 461 209 639 208 687 199 فرنسا

 349 3 191 3 062 3 986 2 : : : : : : كرواتيا

 201 150 495 148 150 146 648 143 485 144 : : : : : ايطاليا

 : 193 1 193 1 252 1 303 1 301 1 212 1 : : : قبتص

 556 1 389 1 291 1 233 1 : : : : : : التيفيا

 580 2 424 2 266 2 147 2 097 2 032 2 910 1 981 1 056 2 : ليتوانيا

 : 165 3 131 3 048 3 899 2 638 2 : : : : لوكسنبور 

 376 8 884 7 488 7 396 7 429 7 642 7 432 7 833 6 680 7 378 7 املجر

 : 323 72 993 71 133 71 347 70 639 67 695 65 213 63 788 60 649 56 هولندا

 876 36 631 35 541 34 317 33 500 32 094 31 244 30 455 29 570 28 069 27 الننسا

 756 27 280 27 681 25 166 25 : : : : : : بولندا

 836 16 132 16 616 15 477 15 742 15 791 16 668 17 332 17 729 16 908 15 البتتتا 

 : 925 7 570 7 469 7 283 6 200 6 : : : : رومانيا

 : 295 3 189 3 : : : : : : : سةوفينيا

 : 418 5 256 5 583 5 550 5 : : : : : سةوفاكيا

 : 790 19 479 19 301 19 563 18 618 17 593 16 060 16 660 15 602 14 فنةندا

 867 50 428 49 207 48 372 48 306 46 244 43 321 31 699 27 288 29 778 28 السويد

املنةكة املتحد  

 البتيطانية

: : : : : : 201 665 221 598 254 821 233 886 

Source :Euro stat, Healthcare expenditure statistics , https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Health_care_expenditure    , 18 September 2018, at 

16:09 , consultée le 21/10/2018 a 17 :53 

فةةةي السةةةويد  ٪00.0فةةةي أملانيةةةا و  ٪00.0علةةة  الرعايةةةة الصةةةحية بالنسةةةبة لةنةةةاتج املحلةةةي اإلبنةةةالي  9002وقةةةد بةةةةغ مسةةةتو  اإلنفةةةاق 

. وعلةة  النقةةي  مةةن 9002فةةي هولنةةدا. وكانةةت هةةرت أعلةة  النسةةل بةة ن الةةدو  األع ةةا  فةةي االتحةةاد األوروبةةي فةةي عةةام  ٪00.2وفرنسةةا و 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Health_care_expenditur
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Health_care_expenditur
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مةةةةةةن النةةةةةةاتج املحلةةةةةةي اإلبنةةةةةةالي فةةةةةةي إسةةةةةةتونيا وليتوانيةةةةةةا وبولنةةةةةةدا  ٪ 2.2لصةةةةةةحية الحاليةةةةةةة أكثةةةةةةت مةةةةةةن ذلةةةةةةك   لةةةةةةم تتجةةةةةةاوز نفقةةةةةةات الرعايةةةةةةة ا

  1.ه10-02أنظر امللح  رقم ب -ه٪ 2.0ولوكسنبور  والتفيا   و جةت رومانيا أدنى نسبة ب

 ثانيا:التعليم في االتحاد األوروبي

ةا مةن وبرةة نظةر اقتصةادية وابتناعيةة.يةعل التعةيم والتدريل امل ي   وبشا  أعم   التعةم مةد  الحية ا حيويس حية  يعتبةت 2ا  دورس

ا لتحقي  التننية االقتصادية. ستستفيد منه بني  البةدان من خال  االستانار في مجنوعة من  الوصو  إل  التعةيم الجيد أساسيس

ة  والتةي تةزداد أهنيتهةا فةي االقتصةادات املرارات لحة  مجنوعةة مةن املشةاك   والتةي تعية  االقتصةاد وأهنرةا محةو مشةاةة األميةة الرقنية

 3القائنة عل  الخدمات والتي تتسم بالتطورات التكنولوبية سريعة التت ت.

تعتبةةةت الفةةةرص املتاحةةةة ملةةةوال ي االتحةةةاد األوروبةةةي لةعةةةرب والدراسةةةة والعنةةة  فةةةي بةةةةدان أخةةةر  إسةةةرامات أساسةةةية فةةةي التفةةةاهم بةةة ن 

لةعالم.حي  أنه في ك  عام   يستفيد أكثت من مةيون موالن أوروبي من بني  األعنةار مةن  الاقافات وتننية األفراد والتننية الاامةة

  4 البتامج األوروبية في التعةيم والتدريل امل ي واملوالنة.

  اعتند رؤسا  دو  وحاومات االتحاد األوروبي خطة إستتاتيجية بديد  لةسنوات العشر املقبةة  ترمي إل  9000في شرر بوان 

لةننو الركي واملستدام والشام    هرت اإلصالحات اإلستتاتيجية التي اي امتداد  9090ز االقتصاد األوروبيخ تحت عنوان أوروبا تعزي

هةةدف هةةرت اإلسةةتتاتيجية هةةو تحقيةة  ننةةو   إلسةةتتاتيجية لشةةبونة السةةابقة مةةن خةةال  إدار  و حوكنةةة أقةةرب داخةة  االتحةةاد األوروبةةي.

تطةةةوير اقتصةةةاد قةةةائم علةةة  املعرفةةةة واالبتاار وبالتةةةالي واحةةةد  مةةةن املبةةةادرات السةةةبعة الرئرسةةةية لرةةةرا  "ذكةةةيخ مسةةةتدام وشةةةام " هدف إلةةة 

االستتاتيجية: تزويد األشخاص باملرارات املناسبة لشت  وظائن اليوم والتد"   وقد صننت املبادر  ملسةاعد  االتحةاد األوروبةي علة  

 .9090التوظين بحةو  عام  سنةه في 22-90من الساان في سن العن  ب ٪22تحقي  

وبالتةةةةالي يعتبةةةةةت االسةةةةةتانار فةةةةي رأى املةةةةةا  الوشةةةةةري بأحةةةةد بوانةةةةةل االسةةةةةتانار فةةةةي التعةةةةةةيم والتدريلهواحةةةةةد  مةةةةن األدوات التةةةةةي ينكةةةةةن 

اسةةةةةتخدامرا لتحسةةةةة ن اإلنتابيةةةةةة والقةةةةةدر  التنافسةةةةةية   حيةةةةة  تعنةةةةة  هةةةةةرت االسةةةةةتتاتيجية علةةةةة  تحسةةةةة ن ظةةةةةروف االسةةةةةتانار فةةةةةي البحةةةةة  

 لةنستو  التتاكمي لالستانار العام والخاص في هرا القطاع.  في املائة من الناتج املحلي اإلبنالي 1تحقي  نسبة والتطوير  ل

وقةةةةةد تةةةةةم تحديةةةةةد أربعةةةةةة أهةةةةةداف اسةةةةةتتاتيجية لةتعةةةةةةيم والتةةةةةدريل فةةةةةي االتحةةةةةاد األوروبةةةةةي العةةةةةام  قةةةةةد تةةةةةم اعتنادهةةةةةا فةةةةةي الةةةةةار البتنةةةةةامج 

 5واي  :  ET 2020والتدريل الري يعرف باسم  اإلستتاتيجي لةتعاون األوروبي في التعةيم

                                     بع  التعةم مد  الحيا  ؛ -

 تحس ن بود  وفعالية التعةيم والتدريل ؛ -

 تعزيز املساوا  والتناسك االبتناعي واملوالنة النشطة ؛  -

 تويات التعةيم والتدريل.تعزيز اإلبداع واالبتاار ببنا في ذلك رياد  األعنا ه عل  بني  مس -

ا من املعاي ت التي يجل تحقيقرا بحةو  عام  ET 2020تحدد استتاتيجية  ا عددس    بنا في ذلك: 9090أي س

                                       
1- Euro stat, Statistics on European Neighbourhood Policy countries: East ,edition 2018,op cit ,p32. 
2-EURO STAT, CHIFFRES CLÉ DE L’EUROPE , — ÉDITION 2017- ,LUXEMBOURG -EUROPEAN UNION-, 2017, P54. 
3- EURO STAT,  STATISTICS ON EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY COUNTRIES: E AST-EDITION2018-  , OP CIT, P19. 
4-EURO STAT, CHIFFRES CLÉ DE L’EUROPE , OP CIT, P54. 
5Euro stat,Education and training statistics introduced https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Education_and_training_statistics_introduced#Europe_2020_strategy , October 2018,consultee le 

22/10/2018 a10 :05. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Education_and_training_statistics_introduced#Europe_2020_strategy
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Education_and_training_statistics_introduced#Europe_2020_strategy
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من األلفا  الرين تتتاو  أعنارهم ب ن الرادعة وسن بدأ التعةيم االبتدا ي اإللزامي  ٪22ينبغي أن يشارك ما ال يق  عن  -

 في تعةيم الطفولة املبكر  ؛

 ؛ ٪00يجل أن تاون حصة املتسرب ن في وقت مبكر  من التعةيم والتدريل أق  من  -

يجةل أن ياةةون نصةرل مةةن هةم دون الخامسةةة عشةر  مةةن العنةةر منةن هةةم دون املسةتو  فةةي القةرا   والريا ةةيات والعةةةوم  -

 ؛ ٪02أق  من 

 عل  األق  ؛ ٪20عةيم العالي إل   سنة الرين أكنةوا الت 12و  10وزياد  نسبة األشخاص الرين تتتاو  أعنارهم ب ن  -

ا في التعةم مد  الحيا . 22و  92عل  األق  من البالت ن الرين تتتاو  أعنارهم ب ن  ٪02ينبغي أن يشارك ما معدله  -  عامس

ج االسةةتانار فةةي املرةةارات لتحقيةة  نتةةائ-  قةةدمت املفو ةةية األوروبيةةة علةة  إعةةاد  التفك ةةت أو النظةةر فةةي التعةةةيم 9009فةةي نةةوفنبت 

  واةةةي مبةةةادر  لتوةةةجي  الةةةدو  األع ةةةا  فةةةي االتحةةةاد األوروبةةةي علةةة   ةةةنان تطةةةوير الشةةةباب لةنرةةةارات  -ابتناعيةةةة اقتصةةةادية أف ةةة 

والكفةةا ات التةةي يحتابرةةا  سةةوق العنةة   وهةةرا ملوابرةةة املنافسةةة املتزايةةد  مةةن العنةةا  خةةار  االتحةةاد األوروبةةي وزيةةاد  البطالةةة بةة ن 

ي   بنبةةا إلة  بنةةل مةة  األدا  االقتصةادي البطةةي . املفو ةية  تةةولي اهتنامةةا خاصةا ملاافحةةة البطالةةة الشةباب داخةة  االتحةاد األوروبةة

 من خال  :  ب ن الشباب

 تطوير التعةيم والتدريل امل ي عل  مستو  عالمي لرف  بود  املرارات املرنية ؛ 

 مل ي وننةاذ  الةتعةم املةزدو  لةنسةاعد  فةي توجي  التعةم القائم عل  العن  بنا في ذلك التدريل عل  الجود  والتدريل ا

 االنتقا  من التعةم إل  العن  ؛

 تعزيز الشراكات ب ن املؤسسات العامة والخاصة بل نان توف ت املناهل واملرارات املناسبةه ؛ 

  تعزيز التنق  من خال  برنامجErasmus  +1 

ية  يشةن  اإلنفةاق علة  املةدارى والجامعةات وغ تهةا مةن وبالحدي  عن بانل أخر وهو بانل اإلنفاق العام عل  التعةيم   ح

املؤسسةات العامةةة والخاصةة املشةةاركة فةةي تقةديم الخةةدمات التعةينيةةة أو تقةديم الةةدعم املةالي لةطةةالب. تةةزداد تاةفةة التعةةةيم دشةةا  

 2في املدارى االبتدائية. معات عنهملحو  باختالف ألوار التاوين    حي  يرتف  اإلنفاق لا  تةنير / لالل إل  حد كب ت في الجا

ا خةةال  الفتةةةت   وقةةد عةةرف اإلنفةةاق الحاةةومي فةةي االتحةةاد االوروبةةي علةة  "التعةةةةيم" كنسةةبة مةةن النةةاتج املحلةةي اإلبنةةالي يباتةةا نسةةويس

مةن النةاتج املحلةي اإلبنةالي  ٪2.2إلة   9009من الناتج املحلةي اإلبنةالي فةي عةام  ٪2.0من  ٪0.1  حي  انخف  بنسبة  9009-9002

وهةرا بةالرغم مةن  أن اإلنفةاق الحاةومي اإلبنةالي كنسةبة مةن النةاتج املحلةي اإلبنةالي قةد ارتفة    9002العام  %2.2  و 9002عام  في

نقطةةة مئويةةة بخاصةةة فةةي "وظةةائن الصةةحة" و "الحنايةةة االبتناعيةةة"ه   فةةإن حصةةة اإلنفةةاق علةة  التعةةةيم مةةن إبنةةةالي  9.2بنقةةدار 

 9002.3في عام  ٪00.9إل   0099في عام  ٪00.0اإلنفاق انخف ت من 

مةن النةاتج املحلةي اإلبنةالي.  ٪2.2نحو  9002وكنا سب  ذكرت    بةغ اإلنفاق الحاومي عل  "التعةيم" في االتحاد األوروبي العام 

من  ٪ 0.2نوي من الناتج املحلي اإلبنالي   في ح ن شا  التعةيم الاا ٪ 0.2وقد شا   التعةيم ما قب  االبتدا ي والتعةيم االبتدا ي 

مةن النةاتج  ٪ 0.2الناتج املحلةي اإلبنةالي. أمةا بالنسةبة لةتعةةيم العةالي   وصة  ابنةالي االنفةاق الحاةومي علة  هةرا املسةتو  التعةيمةي 

                                       
1-Euro stat,Education and training statistics introduced https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Education_and_training_statistics_introduced#Europe_2020_strategy  , October 2018,consultee le 22/10/2018 a10 :05. 
2-EURO STAT, THE EU IN THE WORLD-EDITION 2018-, OP CIT, P46. 
3-  euro stat, Government expenditure on education https://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php?title=Government_expenditure_on_education 

, 12 March 2018, at 16:54, consultee le 22/10/2018 a 07 :00. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Education_and_training_statistics_introduced#Europe_2020_strategy
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Education_and_training_statistics_introduced#Europe_2020_strategy
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics%20explained/index.php?title=Government_expenditure_on_education
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مةةن النةةاتج  ٪ 2.0بنعةةد  ب -9002حسةةل احصةةائيات –املحلةةي اإلبنالي.وتحتةة  أيسةةةندا  املركةةز األو  مةةن حيةة  االنفةةاق علةة  التعةةةيم 

مةةةةةةةن النةةةةةةةاتج املحلةةةةةةةي  ٪ 2.2مةةةةةةةن النةةةةةةةاتج املحلةةةةةةةي اإلبنةةةةةةةاليه وبلجياةةةةةةةا ب ٪ 2.2ه   يةةةةةةةم السةةةةةةةويد ب٪ 2.2إلبنةةةةةةةاليه   تةيهةةةةةةةا الةةةةةةةدننارك باملحلةةةةةةةي ا

مةةن إبنةةالي اإلنفةةاق. ولوحظةةت أدنةةى  ٪02اإلبناليه.وبالنسةةبة لةيتوانيةةا وقبةةتص وأيسةةةندا وسويسةةرا   بةتةةت نفقةةات التعةةةيم أكثةةت مةةن 

 والجدو  التالي يو ي ذلك: 1 في املائةه. 9.2في املائة من إبنالي اإلنفاقه واليونان ب 2.2طاليا بالنسل في مجنوع النفقات في إي

 االنفاق الحكومي على التعليم (:03-05الجدول رحم )

 of BIP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %      الدو /السنوات

 4,7 4,8 4,9 4,9 5,0 5,1 5,3 5,3 4,9 99االتحاد االوروبي 

 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 4,6 -02-منطفة اليورو 

 6,4 6,4 6,3 6,4 6,2 6,2 6,0 6,0 5,7 بلجيكا

 3,4 4,0 4,1 3,7 3,3 3,4 3,6 4,1 4,0 بلغاراي

 4,5 4,9 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 4,7 التشيك

 6,9 7,0 7,1 6,9 7,0 6,8 7,1 6,9 6,1 الدامنارك

 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2 4,3 4,4 4,3 3,9 يااملان

 5,9 6,1 5,7 6,0 6,3 6,2 6,6 7,2 6,7 استونيا

 3,3 3,3 4,3 4,7 4,9 5,1 4,6 4,7 4,7 ايرلندا

 4,3 4,3 4,3 4,6 4,5 4,4 4,1 4,1 3,8 اليوانن

 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,2 اسبانيا

 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,7 5,4 فرنسا

 4,8 4,8 4,8 5,1 4,9 4,9 5,6 5,1 4,8 كرواتيا

 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,4 4,6 4,4 ايطاليا

 6,0 6,0 6,0 6,8 6,3 6,7 6,9 6,7 6,3 قربص

 5,5 5,9 5,9 5,7 5,7 5,9 6,2 6,7 6,3 التيفيا

 5,2 5,4 5,4 5,6 5,8 6,1 6,4 7,2 6,1 ليتوانيا

 4,9 4,9 4,9 5,1 5,8 5,6 5,7 5,5 4,8 لوكسمبورغ

 4,9 5,1 5,1 4,6 4,7 5,1 5,5 5,4 5,3 اجملر

 5,4 5,5 5,6 5,8 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2 مالطا

 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,7 5,3 هولندا

 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 4,8 الننسا

 5,0 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,4 5,6 بولندا

 4,9 5,1 5,7 5,9 5,8 6,6 7,1 7,0 6,4 البتتتا 

 3,7 3,1 3,0 2,8 3,0 4,1 3,3 3,9 4,3 رومانيا

 5,6 5,5 6,0 6,5 6,4 6,4 6,5 6,6 6,1 سةوفينيا

 3,8 4,2 4,1 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 3,5 سةوفاكيا

 6,1 6,2 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,5 5,8 فنةندا

 6,6 6,5 6,6 6,6 6,5 6,4 6,5 6,8 6,4 السويد

 4,7 4,9 5,0 5,1 5,7 6,0 6,5 6,5 6,0 نةكة املتحد  البتيطانيةامل

Source :http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doo  

                                       
1- euro stat, Government expenditure on education https://ec.europa.eu/eurostat/statistics 

explained/index.php?title=Government_expenditure_on_education , 12 March 2018, at 16:54, consultee le 22/10/2018 a 07 :00. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doo
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics%20explained/index.php?title=Government_expenditure_on_education
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics%20explained/index.php?title=Government_expenditure_on_education
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ع ا  في االتحاد األوروبي والتي تتتاو  لولرةا بة ن   مد  التعةيم اإللزامي في الدو  األ  9002وقد حدد االتحاد االوروبي في عام 

ةةةا لةتصةةةنين الةةةدولي املوحةةةد لةتعةةةةيم ب 1 سةةةنة. 2-01 ا إلةةة  أحةةةدر البيانةةةات املتاحةةةة لسةةةنة ISCED 2011وفقس   كةةةان  9002ه.و اسةةةتنادس

تعةيم العالي في بني  مةيون تةنير ولالل يح رون مؤسسات تعةينية من التعةيم ما قب  االبتدا ي إل  ال 002.2هناك أكثت من 

  والجدو  التالي يو ي ذلك:99 ‑أنحا  االتحاد األوروبي 

       2019بة في االتحاد األوروبي سنة عدد التالميإل والطل(:03-09الجدول رحم )

 الوحدة: ألأ 

 
Source:euro stat,  Statistics on European Neighbourhood Policy countries: East  , edition 2018, Luxembourg, 

European Union ,February 2018 , p12. 

ح ةةةروا التعةةةةيم قبةةة   99 ‑مةةةن مجنةةةوع التالميةةةر والطةةةالب فةةةي االتحةةةاد األوروبةةةي  ٪02.1ويظرةةةر تحةيةةة  أويةةة  لرةةةرت البيانةةةات أن 

مرحةةةة الطفولةةة املبكةةر  . وقةةد تباينةةت األهنيةةة النسةةوية لرةةرا النةةوع مةةن التعةةةيم فةةي 9002ه فةةي عةةام ISCED 02االبتةةدا ي باملسةةتو  

دشةةةةا  كب ةةةةت بةةةة ن دو  االتحةةةةاد االوروبي.وفةةةةي إلةةةةار العنةةةة  االسةةةةةتتاتيجي لةتعةةةةاون األوروبةةةةي فةةةةي مجةةةةا  التعةةةةةيم والتةةةةدريل ب"التعةةةةةةيم 

 9090والري و   كرحد املعالم التي يجل تحقيقرا االتحاد األوروبي  في األفة   9002"ه الري تم اعتنادت في ماي 9090والتدريل 

من األلفا  ب ن سن الرادعة وأعنار التعةيم اإللزامي في التعةيم قب  املدر اي. وبشا  عام  ٪ 22بغي أن يشارك ما ال يق  عن   ين

ا في عام  بة ن سةن الرادعةة وعنةر التعةةيم  99-مةن األلفةا  فةي االتحةاد األوروبةي  ٪22.9  حي  كان  9002  تحق  هرا الردف تقريبس

 :  والشا  التالي يو ي ذلكماقب  االبتدا ي ح روا التعةيم  -اإللزامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1- EURO STAT,  STATISTICS ON EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY COUNTRIES: E AST  -EDITION 2018-, OP CIT, P19. 
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نسبة التالميإل الإلين تتراوح أعمارهم بين أربعة إلى سن التعليم اإللزامي الإلي يحررون  التعليم ما (:03-08الشكل رحم )

 2015و  2010حبل االبتدائي من اجمالي هإله  الفئة العمرية 

 
SOURCE :EURO STAT, CHIFFRES CLÉ DE L’EUROPE , — ÉDITION 2017- ,LUXEMBOURG -EUROPEAN UNION-, 

2017, P54. 

ه ح ةةةةروا مؤسسةةةةة لةتعةةةةةيم االبتةةةةدا ي 99ه مةةةةن مجنةةةةوع التالميةةةةر والطةةةةالب فةةةةي االتحةةةةاد األوروبةةةةي ب٪92.2ويناةةةة  أكثةةةةت مةةةةن الربةةةة  ب 

مةن  مجنةوع  ٪09.0النظةام التعةيمةي   ح ةر . وفةي الطةرف ا خةر مةن 9002من التصنين الدولي املوحد لةتعةيمه في عةام  0باملستو  

 . 9002التعةيم العالي في عام - 99-التالمير والطةبة في االتحاد األوروبي 

من إبنالي ساان االتحاد  % 20.2نحو  9002ساان في االتحاد األوروبي الحاصة ن عل  الشرادات العةيا العام اللقد وص  عدد 

لةةركور .وقةد عرفةت الفئةة  %99.2مقابة   %19.2النسةبة األكبةت ب الينةارامةنهم   تناة   سةنة 22-92وتتتاو  أعنةارهم مةاب ن  األوروبي

 9009فةي عةام  ٪ 91.2مةن   9009/9002ننةوا ملحوظةا خةال  الفتةت  لتعةةيم العةالي واملتحصةةة علة  شةراد  اسةنة  12و  10العنرية بة ن 

ارتفةةةاع عةةةدد الحاصةةةة ن علةةة  سةةةرنعكس  و 1لنسةةةبة لةنسةةةا  مةةةن الربةةةا .. هةةةرا االتجةةةات ال يةةةزا  أكثةةةت أهنيةةةة با9002فةةةي عةةةام  ٪ 12.0إلةةة  

بةةرب االلةةارات والتةي ستسةاهم دشةةا  كب ةت فةي الاةوادر و بااليجةاب علةة  سةوق العنة  والةةري سةيحو  عةدد كب ةةت مةن الشةرادات العةيةا 

العنالةةة املؤهةةةة يعةةد مةةن  فتةةوفر االسةةتانارات االبنويةةة دشةةا  خةةاص وتحقيةة  التننيةةة االقتصةةادية لةبالددشةةا  عةةام.املزيةةد مةةن 

يعتبةةةةةت االسةةةةةتانار املحلةةةةةي املتزايةةةةةد فةةةةةي أنشةةةةةطة البحةةةةةور   العناصةةةةةر الرامةةةةةة فةةةةةي بةةةةةرب االسةةةةةتانار األبن ةةةةةي املباشةةةةةر كنا

االسةةتانار فةةي دولةةة معةة ن إذ يعكةةس تةةوفر هةةرت   والتطةةوير وتةةوفر مراكةةز البحةة  العةمةةي محةةددا  ةةروريا التخةةاذ قةةرار

 م  لرق اإلنتا  واستيعاب التكنولوبيا الحدياة في هرت الدو . العوام  زياد  القدر  عل  التكين

 

 

 

 

                                       
1 Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018, France , 2018,P100. 
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 2019عدد املتحصلين على شهادة التعليم العالي العام (:03-02الجدول رحم )

 من عدد الساان  %الوحد : 

 25 à 64 ans dont 30 à 34 ans 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

 33,4 33,0 31,3 25,2 أملانيا

 38,3 42,0 32,2 30,6 الننسا

 40,4 50,7 34,2 40,8 بلجياا

 27,2 41,0 21,7 33,8 بةتاريا

 43,7 62,1 37,7 45,7 قبتص

 22,4 36,7 20,4 25,8 كرواتيا

 41,0 54,6 33,4 42,7 الداننارك

 33,5 46,6 33,0 38,4 اسبانيا

 38,8 52,4 29,3 48,1 استونيا

 38,4 54,4 36,1 50,2 فنةندا

 38,1 48,8 32,2 36,9 فرنسا

 36,2 48,8 28,5 31,9 اليونان

 26,4 39,6 20,5 26,8 املجر

 46,6 58,5 39,1 47,0 ايرلندا

 19,9 32,5 15,3 20,1 ايطاليا

 30,1 56,1 24,1 41,9 التيفيا

 48,1 68,8 31,7 47,0 ليتوانيا

 52,7 56,5 42,9 42,4 لوكسنبور 

 27,4 32,4 19,1 21,1 مالطا

 41,7 49,7 36,0 36,0 هولندا

 35,6 53,9 23,4 34,0 بولندا

 27,3 41,6 19,4 27,9 البتتتا 

 27,2 38,7 21,9 24,1 بنرورية التشيك

 23,9 27,4 16,5 18,2 رومانيا

 45,9 50,3 40,9 43,7 بريطانيا

 24,0 39,4 18,9 25,1 سةوفاكيا

 33,6 55,3 24,3 37,6 سةوفينيا

 43,4 59,2 34,5 48,0 السويد

28االتحاد االوروبي   32,5 28,9 43,9 34,4 

Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,France ,9009,P000. 

  شراد  التعةيم لالصدار  من حي  عدد املتحصة ن ع مركزتحت  ك  من ايرلندا وفةندا نالحي من خال  الجدو  أعالت ان 

 .من ابنالي عدد الساان %92نحو  9002سنة العالي والتي وصةت 
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 ثالثا:الفقر والتهميش االجتماعي:

 فةي عةام  9090يعتبت الننو الشام  أحد األولويات الاالر الستتاتيجية أوروبا 
س
  حي  أنه  عندما تم تب ي هرت االسةتتاتيجية رسةنيا

مةيةةون  90االبتنةةاعي فةي االتحةاد األوروبةةي   وهةو رفة       قةرر املجةةس األوروبةةي تحديةد هةدف رئرسةةاي هةو االهتنةام بالجانةل 9000عةام 

 1 .9090شخص عل  األق  من الفقر أو التهنرب االبتناعي بحةو  عام 

األشخاص املعر  ن لخطر الفقر أو التهنرب االبتناعي هم األشخاص الرين تتوفر فيهم  واحد  من هرت الصفات الاالية عل  

 2 األق :

 فقر   الرين ياون دخةرم  أق  من عتبة خطر اإلصابة بالفقر ؛األشخاص املعر  ن لخطر ال  -

األشخاص الرين يعانون من الحرمان املادي الشديد   وبعبار  أخةر    أولئةك الةرين ال يسةتطيعون شةرا  علة  األقة  أربعةة  -

 من أص  تسعة مواد مادية  رورية لتوف ت نوعية حيا  مناسبة ؛

سةةةنةه الةةةرين يعرشةةةون فةةةي أسةةةر  كاافةةةة عنةرةةةم منخف ةةةة لةتايةةةة   وبعبةةةار   22و  0األشةةةخاص بالةةةرين تتةةةتاو  أعنةةةارهم بةةة ن  -

 من إماانا هم الاامةة مقارنة بالعام املا اي. ٪90أخر    أولئك الرين يعرشون في أسر معرشية ال يعن  فيها الكبار أكثت من 

ي  وحسةةل احصةةائيات االتحةةاد االوروبةةي لعةةام تقريبةا واحةةد مةةن بةة ن كةة  أربعةةة أوروبيةة ن عر ةةة لخطةةر الفقةةر أو اإلقصةةا  االبتنةةاع

 ٪ 91.2معر  ن لخطر الفقر أو االقصا  االبتناعي   وهةو مةا يعةاد   99 ‑مةيون شخص في االتحاد األوروبي  009كان هناك  9002

قةةر أو  وقةد  انخفةة  عةةدد األشةخاص املعر ةة ن لخطةةر الف 9009مةيةةون فةةي عةةام  091.2مةن مجنةةوع السةةاان. دعةد أن بةةةغ ذروتةةه عنةد 

 مةيون و الشا  التالي يو ي ذلك: 2.2ه خال  أرب  سنوات متتالية. والري قدر ب 99التهنرب االبتناعي في االتحاد األوروبي ب

 2009/2019األش ا  املعرضون ل طر الفقر أو االستبعاد االجتماعي   االتحاد األوروبي(:03-06الشكل رحم )

 
Source :Euro stat, Living conditions in Europe - 2018 edition-, Luxembourg, , European Union, 2018,p99. 

  يكشةةةةن تحةيةةة  علةةةة  مةةةةد  فتةةةت  زمنيةةةةة ألةةةةو  أن  9090علةةة  الةةةةرغم مةةةةن التقةةةدم املحةةةةرز فةةةةي السةةةنوات األخ ةةةةت  نحةةةةو هةةةدف أوروبةةةةا 

ت التةةةةي  ةةةةجةت خةةةةال  فتةةةةت  ه فشةةةة  فةةةةي تحقيةةةة  املعةةةةدال 9002-9009االنخفةةةةاع األخ ةةةةت فةةةةي عةةةةدد األشةةةةخاص املعر ةةةة ن لخطةةةةر الفقةةةةر ب

 .9000-9002األزمت ن املالية واالقتصادية العاملية  وأزمة الديون السياد  األوروبية ب ن عامي 

                                       
1 EURO STAT, LIVING CONDITIONS IN EUROPE - 2018 EDITION-, OP CIT, P92 
2 EURO STAT, LIVING CONDITIONS IN EUROPE - 2018 EDITION-, OP CIT, P92 
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  يعةرب نحةةو  9002مةيةون الةةرين يوابرةون خطةةر الفقةر والتهنةةرب االبتنةاعي العةةام  009.0ومةن بة ن سةةاان االتحةاد االوروبةةي 

مةيةون شةخص فةي االتحةاد  02.0الفقةر الااليةة السةابقة ذكرهةا  فةي حة ن يعةرب نحةو   مةيون شخص فةي أسةر تعةاني مةن معةاي ت 9.2

مةيةةون  00.2األوروبةةي فةةي أسةةر تعةةاني  انخفةةاع كب ةةت فةةي كاافةةة العنةة   ودخةة   أقةة  مةةن عتبةةة خطةةر اإلصةةابة بةةالفقر ؛برننةةا يعةةرب  

ا ودخ   أق  من عتبةة خطةر اإلصةابة بةالفقر ؛ونحةو  ا شديدس مةيةون يعرشةون فةي األسةر ذات كاافةة العنة   9.2شخص حرمانا ماديس

 منخف ة لةتاية و تعاني الحرمان املادي الشديد.

أما غالبية ساان االتحاد األوروبي الرين يعرشةون فةي خطةر الفقةر أو التهنةرب االبتنةاعي لةم يسةجةوا سةو  واحةد مةن املعةاي ت 

مةيةةةون شةةةةخص  02.2بةةةةة خطةةةر اإلصةةةابة بةةةةالفقر   و مةيةةةةون شةةةخص دخةرةةةةم  أقةةة  مةةةن عت 20.2الفرديةةةة الااليةةةة: حيةةةة  كةةةان هنةةةاك 

ا و  ا شديدس ا ماديس ا كانوا يعرشون في األسر ذات كاافة العن  منخف ة لةتاية. 01.9وابروا حرمانس  مةيونس

 .2019ايير الفقر الثالثة في عام تحليل لظاهرة الفقر  لسكان االتحاد األوروبي وفقا ملعه:01-00الشا  رقم ب

 
Source :Euro stat, Living conditions in Europe - 2018 edition-, Luxembourg, , European Union, 2018,p11. 

  لرين لديهم مستوالئك   وأولعن  اعن ن لعالةوب   والشبا    والنساالةفقر أكبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت لنتوسط   من خطر افي ويعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني  

أعلةةةة   9002م بي في عاوروألد االتحان اسكا    وعنةةةةد تحةيةةةة  ظةةةةاهر  الفقةةةةر حسةةةةل الجةةةةنس  ةةةةجلتعةيني التحصي  امتدني من 

لةربةةا  .فةةي حةة ن كانةةت هنةةاك اختالفةةات  ٪99.2مقارنةةة ب   ٪92.1فنةةا فةةوقه بنسةةبة  09نسةةبة لظةةاهر  الفقةةر  بةة ن النسةةا  بفةةي سةةن 

ن ه  االشةخاص الةرين تتةتاو  أعنةارهم بة ٪ 10.2   ةجةت أعلة  نسةبة ب 9002أكبت عند تحةي  خطةر الفقةر حسةل العنةر: فةي عةام 

ةا وأكثةت بب 22سنة  فةي حة ن أن أدنةى نسةبة تةم تسةجيةرا لألشةخاص الةرين تبةةغ أعنةارهم  92و  09 ه. بةةغ معةد  الفقةر ٪ 02.2عامس

ةةا وارتفةة  إلةة   22و  92لألشةةخاص الةةرين تتةةتاو  أعنةةارهم بةة ن  99.2٪  22و  20بةة ن السةةاان الةةرين تتةةتاو  أعنةةارهم بةة ن  ٪92.0عامس

ةةا ر املشةةكالت الصةةحية  التةةي يعانيهةةا كبةةار السةةن أو الصةةعوبات التةةي يوابررةةا دعةة  كبةةار السةةن فةةي و يعكةةس ذلةةك تزايةةد مخةةال; عامس

 بحتهم عن عن  .

   9002فةي عةام  .99إل  بانل العنر والجنس   فةإن التحصةي  العةمةي لةه تةري ت كب ةت علة  خطةر الفقةر داخة  االتحةاد األوروبةي 

فنةةةةةا فةةةةةوق مةةةةة  مسةةةةةتو  مةةةةةنخف  مةةةةةن التحصةةةةةي  العةمةةةةةي  09سةةةةةن  ه منةةةةةن هةةةةةم فةةةةةي٪10.2أشةةةةةخاص ب 00مةةةةةن كةةةةة   1كةةةةةان أكثةةةةةت مةةةةةن 

مةن األشةخاص فةي نفةس الفئةة العنريةة  ٪00.2ه معر  ن لخطر الفقر أو االستبعاد االبتنةاعي   مقارنةة بةة ISCED 0-2بمستويات 

 ه.9إل   ISCED 5ذات املستو  العالي من التحصي  العةمي بمستويات 
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 2019االحتصادية  العام -ل طر الفقر حسب ال صائص االجتماعية األش ا  املعرضون (:03-11الشكل رحم )

 
Source :Euro stat, Living conditions in Europe - 2018 edition-, Luxembourg, , European Union, 2018,p92. 

   يكشن تحةي  حالة النشةا  أن األشةخاص العةالة ن عةن العنة  يوابرةون مخةالر تعر ةرم لةفقةر حية 
س
يناةةون  أكثةت   وأخ تا

سةةنة وأكثةت ؛ فةةي حةة ن  كانةت حصةةة العةةامة ن املعر ة ن لخطةةر الفقةةر تناة  نسةةبة قةيةةةة  09ه حيةة  تبةةغ أعنةةارهم ٪ 22.0نحةو الاةتةة ن ب

 .٪ 09.2تص  

 البنية التحتية:لثالفرع الثا

 : النقل أوال

دولة من دو  االتحاد األوروبي  أي  99املجنوع لة  في ٪2.9يعتبت قطاع النق  قطاعا اقتصاديا رئرسيا بالقينة امل افة اإلبنالية: 

مةيةةةةون وظيفةةةةة فةةةةي أوروبةةةةا.وتقوم املفو ةةةةية األوروبيةةةةة بو ةةةة  وتعزيةةةةز سياسةةةةات نقةةةة  فعالةةةةة وآمنةةةةة  00مةيةةةةار يةةةةوروه  والتةةةةي تنشةةةةر  229

ل  برب االستانارات   وتعن  عتنافسية تنشائ فرص العن  والثتو  ومويوق  ها ومستدامة من أب   هيئة الظروف املواتية لصناعة

 االبنوية املباشر .

دعتبت النق  أمر أسا اي ألي اقتصاد ومجتنة  فةي العةالم .حية   تنةوي املفو ةية األوروبيةة مةن خةال  العديةد مةن االسةتتاتيجيات   

ك بالفعة  مةةن نطقةة   مة  دمةةج بنية  االحتيابةات وتقةيةة  ا يةار البي يةة لةنقةة   وقةد كةان ذلةةامل ةنان حركيةة نقةة  أوروبيةة موحةد  فةةي 

 1.-خارلة لري  إل  منطقة نق  أوروبية موحد   - 9000خال  الورقة البي ا  

  اعتندت املفو ية األوروبية ورقة بي ا  دعنوان خريطة الطري  ملنطقة نق  أوروبية واحد  نحو نظام نقة   9000في مارى ف

   هةةةدف إلةةة  إنشةةةا  نظةةةام نقةةة  تنافسةةةاي لزيةةةاد  التنقةةة  وإزالةةةة وتشةةةن  هةةةرت االسةةةتتاتيجية أربعةةة ن مبةةةادر  محةةةدد.واردوكفةةةا   املةةةتنافسةةةاي 

إلة  تقةية  اعتنةاد  مقتتحةات هةرت االسةتتاتيجية  كةرلك  هةدفو 2 وتحف ز الننةو وفةرص العنة .الحوابز الرئرسية في املنال  الرئرسية 

 0209.3بحةو  عام  ٪20أوروبا عل  النفط املستورد وتخفي  انبعايات الكربون في مجا  النق  بنسبة 

                                       
1 -euro stat, Transport statistics 2018 edition, Luxembourg, , European Union, 2018 ,p2. 
2- eurostat خ Chiffres clés de l’Europe — Édition 2017- ,op cit,p 170. 
3 -euro stat, Transport statistics 2018 edition, op cit ,p2. 
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ه والبتملةان األوروبةي إلة  اتفةاق دشةرن إلةار بديةد لةبنيةة EU  توصةةت الةدو  األع ةا  فةي االتحةاد األوروبةي ب 9001فةي ديسةنبت  و

ه. ه وآليةةة الةةربط البي ةةي فةةي أوروبةةا. وتتةةو   TEN-Tالتحتيةةة لةنقةة    وتحديةةد الخطةةو  التوبيهيةةة لتطةةوير شةةبكة النقةة  عبةةت أوروبةةا ب

. وباإل افة إل  ذلةك   9010تطوير شبكة نق  أساسية متعدد  الوسائط وذكية بحةو  عام  TEN-Tملجنوعة املبادت التوبيهية 

. ويصةةن املكتةةل اإلحصةةا ي للجناعةةات 9020يجةةل تطةةوير شةةبكة شةةامةة ت ةةنن إماانيةةة الوصةةو  إلةة  بنيةة  املنةةال  بحةةةو  عةةام 

نةا يتعةة  بحجةم الوةحن وعةدد الركةاب املنقةول ن كة  سةنة أو األوروبية في هرا املجا  الخصائص الرئرسية لةنقة    لةرس فقةط في

 1االقتصاد بركنةه. في املركبات والبنية التحتية املستخدمة   ولكن أي ا فينا يتعة  بنساهنة خدمات النق 

   اةةي مجنوعةةة واسةةعة مةةن املبةةادرات التةةي سةةتجع  Europe on the Move أوروبللا فللي حراللة  تةةم الةةالق مبةةادر  9002وفةةي 

ا . توجي  الوحن عل  الطرق الركية ؛ الحد من انبعايات ياني أكسيد الكربون وتةور الروا  واالزدحام ؛ محاربة 
املرور أكثت أمانس

 2 العنالة غ ت املشروعة و نان الظروف املناسبة وأوقات الراحة لةعنا .

أحرز قطاع النق  تقدما كب تا فةي السةنوات العشةرين  ن ي االتحاد األوروبي في قطاع النق  بف   سياسته املعتند   إذوقد 

 املا ية خاصة في : 

 .زياد  أمن النق  الجوي والبحري والبتي 

 .تحس ن ساعات و ظروف العن  لةعامة ن في القطاع 

 .توف ت خيارات عديد  من وسائ  النق  لألفراد والشركات 

 .التقةي  من التةور 

  نظن.التقدم التكنولوجي الري عزز النق  األ  

 والنقل البري  النقل بالسكك الحديدية .1

السةعة اةةي أحةةد الجوانةل التةةي قةةد تقيةةد التوسة  فةةي النقةة  بالسةةكك الحديديةة   سةةوا  مةةن حيةة  عةدد / لةةو  خطةةو  السةةكك 

هناك اختالفات واسعة النطاق في مستويات البنيةة حي  أن الحديدية   أو مخزون املركبات املتاحة لنق  األشخاص والب ا  .

و الجةةةةدو  التةةةالي يو ةةةي لةةةو  شةةةباات الطةةةرق والطةةةرق السةةةةريعة   تحتيةةةة لةطةةةرق والسةةةكك الحديديةةةة داخةةة  االتحةةةاد األوروبةةةي ال

 .في االتحاد االوروبي  والسكك الحديدية   مقاسة بالكيةومتتات بكيةومتته

 2019و  2009 ول شبكات الطرق والسكك الحديدية   (:03-08الجدول )

 : ام الوحدة

 
Source:euro stat,  Statistics on European Neighbourhood Policy countries: East  , edition 2018, Luxembourg, 

European Union ,February 2018 , p102 

فقةةد عرفةةت شةةبكة  الطةةرق تزايةةد مسةةتنر   مةةن خةةال  الجةةدو  أعةةالت نالحةةي أن لةةو  شةةباات الطةةرق والسةةكك الحديديةةة فةةي 

زيةةةةةاد  معتبةةةةةت  مقارنةةةةةة دشةةةةةبكة الطةةةةةرق العاديةةةةةة وشةةةةةبكة السةةةةةكك الحديديةةةةةة قةةةةةدرت  بنسةةةةةبة    9002/9002 السةةةةةريعة خةةةةةال  الفتةةةةةت 

  فةي حةة ن زاد لةو  شةبكة السةةكك %2بنسةبة  9002/9002خةةال  الفتةت  لةو  شةةباات الطةرق العاديةة زادت وبالحةدي  عةن .90%

                                       
1- eurostat خ Chiffres clés de l’Europe — Édition 2017 ,op cit,p 170. 
2 -euro stat, Transport statistics 2018 edition,op cit,p2. 
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 9002-0292مةةر  خةةال  الفتةةت    09ب  يديةةةشةةبكة السةةكك الحدحيةة  ت ةةاعفت سةةرعة   %0بةةدا تقةةدر ب   ةة يةةالحديديةةة بنسةةبة 

 كم. 9920كم إل   221من 

مةيون سيار  ركاب  929  كان هناك  9002و في عام شركة نق  الركاب عل  الطرق   120000ويوبد في االتحاد األووربي أكثت من 

نسةةنةه تةيهةةةا  0000ركةةاب لاةة   سةةيار  220ركةةاب علةة  لةةرق االتحةةاد األوروبةةي. وكانةةت معةةدالت مةكيةةة السةةةيارات أعلةة  فةةي لوكسةةنبور  ب

نسةةةنة فةةةي سةةةةوفاكيا  0000سةةةيار  لاةةة   200و  100سةةةيار ه   فةةةي حةةة ن كانةةةت هنةةةاك مةةةا بةةة ن 200إيطاليةةةا ومالطةةةا وفنةنةةةدا ببنيعرةةةا فةةةوق 

 1سيار ه. 990وكرواتيا والتفيا وهنتاريا. كانت رومانيا اي األق  في مةكية السيارات ب

وقةد تةم نقة  أكثةت مةن نصةن  تنكةن النةاى مةن السةفر ونقة  الب ةا  .    علة  الطةرق شةركة نقة  الب ةا 221000مةن  ويوبةد أكثةت

تعتبةةت بولنةةدا أكبةةت بةةةد لةنقةة  و  كيةةةومتت  و هةةينن املنتجةةات الترائيةةة علةة  هةةرا النةةوع مةةن النقةة  100الب ةةا   علةة  مسةةافات تزيةةد عةةن 

 2 .البتي لةب ا   في أوروبا

 النقل الجوي  .2

وقةد تةم    ت ةنن ذلةك تةم إنشةا  شةركات ل ةتان بديةد ولررا الترع فقد الطائر  في أوروبا. أصبا من األسر  واألرخص السفر ب

ربةةةط العديةةةد مةةةن املطةةةارات فةةةي بنيةةة  أنحةةةا  أوروبةةةا. وستسةةةاعد مبةةةادر  و خةةةدمات المةةةن تةةةوف ت العديةةةد  الجرةةةد مةةةن أبةةة  املزيةةةد مةةةن بةةةر 

تحةت مةا يسةمى السةناوات املفتوحةةخ أي شةركة ل ةتان تادعةة ألي  االتحاد األوروبي الوحيد  لةسنا  األوروبية عل  تطوير هرا االتجات.

دولةةةة مةةةن دو  االتحةةةاد األوروبةةةي ينكةةةن أن تقةةةة  مةةةن املطةةةار األوروبةةةي املف ةةة  لةةةد ها إلةةة  أي مدينةةةة فةةةي العةةةالمخ وقةةةد أبةةةرم هةةةرا النةةةوع مةةةن 

 ذلك املزيد من االتفاقيات املنايةة. االتفاقات م  الواليات املتحد  وكندا ودو  البةقان واملترب واألردن وبوربيا  وسيتب 

 فةي االتحةاد األوروبةي  9002وفي عام 
س
ةا  ٪99مةيةون مسةافر   وهةو مةا يناة  زيةاد  بنسةبة  221  بةغ إبنالي عدد املسةافرين بةوا تقريبس

ةةا ب 9002. فةةي عةةام 9009منةر عةةام  ن أن أكثةةت مةةن الاةةة  دو  االتحةةاد األوروبةةي األخةةر    فةةي حةة  إلةة ه ٪22.0  كةةان نصةةن املسةةافرين تقريبس

قةت خار  االتحاد األوروبي   ٪ 12.2ب
ُ
 3ولنية.رحالت بوية  ايه ٪ 02.1أق  من الخنس ب وه ن

 النقل البحري : .1

كان معظم نق  الوحن البحري في االتحاد األوروبي م  شةركا  خةار   يشن  نق  الب ا   والركاب بواسطة السفن البحرية  وقد

مةيةةون مسةةافر يسةةتخدمون  200داخةة  أوروبةةا ينةةر بحةةرا  فةةي حةة ن أن حةةوالي  شةةحنات الب ةةا  مةةن  % 12و 4ه.٪ 20االتحةةاد األوروبةةي ب

املنةةرات املائيةةة األوروبيةةة كةة  عةةامخ وقةةد سةةنا فةةتا سةةوق الوةةحن لشةةركات الوةةحن بالعنةة  واالسةةتقرار بحريةةة فةةي بةةةدان أخةةر . فةةي عةةام 

تطةةوير و توسةةةي  شةةبكة مةةةن محطةةةات التةةزود بةةةالوقود الطبيعةةةي  9092ام مةةةن ا ن إلةة  حةةةةو  عةةة األوروبةةةي   قةةرر املجةةةةس والبتملةةان 9002

 املسا  في املوانئ الرئرسية ألوروبا.

: يتطةةةةي نقةةةة  الب ةةةةا   فقةةةةط وخاصةةةةة الب ةةةةا   الخطةةةةر   و تشةةةة ت البيانةةةةات إلةةةة  أن  أكثةةةةت مةةةةن نصةةةةن  النقللللل املللللائي الللللداخلي .0

اةةةةة فةةةي سةةةوائ  قابةةةةة لالشتعا .والشةةةا  التةةةالي يو ةةةي أهةةةم السةةةة  الب ةةةا   املنقولةةةة الخطةةةر  بواسةةةطة املنةةةرات املائيةةةة الداخةيةةةة متن

 5 .9002املنقولة العام 

 

                                       
1-EURO STAT ,KEY FIGURES ON EUROPE,2018 EDITION, LUXEMBOURG, , EUROPEAN UNION, 2018 ,P54. 
2 -euro stat, Transport statistics 2018 edition,op cit,p2. 

3 EURO STAT ,KEY FIGURES ON EUROPE,2018 EDITION, OP CIT ,P54. 

4 -euro stat, Transport statistics 2018 edition,op cit,p6. 
5 -euro stat, Transport statistics 2018 edition,op cit,p5. 
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 2019أهم البرائع املنقولة عبر النقل املائي الداخلي العام (:03-12الشكل رحم )

 
Source :euro stat, Transport statistics 2018 edition, Luxembourg, , European Union, 2018 ,p5. 

ه أكثةةت مةةن اربعةةة أ ةةعاف حصةةة الوةةحن املنقولةةة عةةن لريةة  %22.2حصةةة االتحةةاد فةةي الوةةحن املنقولةةة عبةةت الطرقةةات ب تقةةدر

 ه.%2.2ه في ح ن أن بقية الب ا   املنقولة تم توبيهرا عبت امليات الصالحة لةنالحة ب%09.2السكك الحديدية ب

مةيةةون  02.2أو عةن لريةة  خطةةو  االنابرةةل   فحةةوالي  كنةا قةةد يةةتم نقةة  الب ةةا   بواسةطة خةةدمات الوةةحن البحةةري أو الجةةوي 

. ولإلشةةار   9000ه عةةن عةةام %00.2وهةةرا بزيةةاد  قةةدرها ب 9002لةةن مةةن الوةةحن الجةةوي مةةرت فةةي املطةةارات الولنيةةة والدوليةةة عةةام 

 متخصصةةة فةي الوةةحن الجةةوي ماة  دو  البينيةةةوكس خاصةة لوكسةةنبور    أمةةا UE-28فرنةاك دعةة  الةدو  الصةةت ت  الع ةةو  فةي 

ه فةةةي %00.9و ب 9002ه مقارنةةةة دعةةةام %0.2بزيةةةاد  قةةةدرها ب 9002مةيةةةار لةةةن مةةةن الب ةةةا   عةةةام  1.9مةةةوانئ االتحةةةاد فقةةةد تعامةةةةت بةةةةة 

مةيةون لةن  تةيهةا إيطاليةا  200مةيون لن مةن الب ةا   يةم املنةكةة املتحةد  بةةة  200  قد كانت الحصة األكبت ملوانئ هولندا بةةة 9002

ه مةةن الوةةحن البحةةري لالتحةةاد . الجةةدير بالةةركر انةةه فةةي %29ن لةةن  فقةةد سةةيطرت هةةرت الةةدو  األربعةةة علةة  بمةيةةو  200وإسةةبانيا بةةةةة 

 1. 9002اهتناما كب ت بالبحرية والساحةية مند عام  UE-28قطاع النق  قد اهتم 

 انتاج الطاحة في االتحاد االوروبيواحع : ثانيا

ا ألي اقتصاد متقة دم. لقةد كةان قطةاع الطاقةة فةي دائةر  ال ةو  فةي السةنوات األخ ةت  دسةول يعد قطاع الطاقة التنافساي  روريس

 ه.EUاالتحاد األوروبي بفي  سةسةة من الق ايا التي و عت الطاقة في مقدمة االهتنامات السياسية لةدو  األع ا  

صةة ن والواليةةةات املتحةةةد   ةةةجةت الحيةة  . 9002فةةةي لةةن مةةةن الةةةنفط املاةةاف  مةيةةةار  01.22 لةطاقةةةة األوليةةة بةةةغ اإلنتةةةا  العةةالمي  

 وروسيا أعل  مستويات اإلنتا  من االتحاد األوروبي . 

برننةةا انخفةة  إنتةةا  االتحةةاد االوروبةةي بنسةةبة  ٪02.2  ارتفةة  إنتةةا  العةةالم األولةةي مةةن الطاقةةة بنسةةبة  9002و  9002بةة ن عةةامي 

 ٪29.0إلةة   9002فةي عةةام  ٪20.2مةةن لةطاقةة اإلبنةالي العةةالمي االنتةةا  زادت حصةة أع ةةا  مجنوعةة العشةةرين مةن   فةي حةة ن02.9٪

نقطةةة مئويةةة   فةةي حةة ن انخفةة   1.2 بنحةةوحصةةة الصةة ن مةةن اإلنتةةا  العةةالمي بقةةو  خةةال  هةةرت الفتةةت   حيةة  زادت. 9002فةةي عةةام 

 والشا  التالي يو ي ذلك:2 نقطة  9.9نصرل االتحاد األوروبي  من اإلنتا  العالمي 

 

                                       
1  EUROSTAT ,CHIFFRES CLÉ DE L’EUROPE-EDITION 2017-,OP CITخ P 169. 
2 Euro stat,The EU in the world — 2018 edition-,op cit,p128. 
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 2005/2015األولي من الطاحة خالل الفترة  االنتاج العالمي(:03-13الشكل رحم )

 
SOURCE:EURO STAT, THE E U IN THE WORLD — 2018 EDITION-, LUXEMBOURG, , EUROPEAN UNION, 

2018 ,P128. 

بة  كةان هةرا الةرقم أقة  بنسة 9002فةي عةام  مةيون لن مةن الةنفط املاةاف  222بةغ إبنالي إنتا  الطاقة األولية في االتحاد األوروبي 

يةة    ح 9000  ويتناشةاى مةة  االتجةةات الربةولي العةةام الةري لةةوحي فةةي السةنوات األخ ةةت    باسةتثنا  عةةام  9002عنةا كةةان عةيةه فةةي  ٪ 0.9

. -ه02-02رقةةمب أنظةةر الجةةدو     -بةةالتزامن مةة  األزمةةة االقتصةةادية واملاليةةة  9002 و 9009 ن ارتفةة  إنتةةا  الطاقةةة دعةةد انخفا ةةرا العةةام

مقارنةةةة دعشةةةر سةةةنوات م ةةةت.  9002فةةةي  ٪02.9أقةةة  بنسةةبة  االتحةةةاد األوروبةةةيت  ألةةةو    كةةةان إنتةةةا  الطاقةةة األوليةةةة فةةةي باملقارنةةة مةةة  فتةةة

ينكةةةن أن يعةةةز  االنخفةةةاع العةةةام إلنتةةةا  الطاقةةةة األوليةةةة لالتحةةةاد األوروبةةةي  بزئيةةةا علةةة  األقةةة   إلةةة  اسةةةتنفاذ إمةةةدادات املةةةواد وبالتةةةالي 

 .-أنه غ ت مربا -تال  املوارد املحدود  غ ت اقتصاديالخام  أو أن املنتج ن يعتبتون است
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 2002/2019انتاج الطاحة األولية في االتحاد األوروبي خالل الفترة (:03-06الجدول رحم )

 الوحد  :مةيون لن من النفط املااف 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007     الدو /السنوات

 389 755 430 767 976 773 082 792 108 797 281 805 528 837 386 821 641 858 257 861 99اد االوروبي االتح

 670 440 797 449 418 467 789 478 346 469 668 467 442 481 167 458 732 475 503 467 -02-منطفة اليورو 

 969 14 401 10 318 12 650 14 955 13 919 15 373 15 633 14 780 13 203 14 بلجياا

 218 11 986 11 264 11 548 10 679 11 256 12 477 10 716 9 178 10 867 9 بةتاريا

 159 27 709 28 613 29 422 30 468 32 436 32 900 31 591 31 078 33 907 33 التشيك

 949 14 739 15 764 15 409 16 470 18 207 20 901 22 531 23 847 25 760 26 الداننارك

 650 115 623 119 770 119 467 120 601 122 518 122 515 128 385 126 658 132 257 136 انياامل

 677 4 600 5 572 5 653 5 092 5 038 5 930 4 158 4 226 4 408 4 استونيا

 201 4 929 1 026 2 288 2 259 1 688 1 850 1 459 1 558 1 405 1 ايرلندا

 723 6 473 8 805 8 312 9 427 10 630 9 446 9 081 10 865 9 177 10 اليونان

 970 33 440 33 942 34 576 34 332 33 833 31 264 34 241 30 192 30 141 30 اسبانيا

 575 130 527 137 638 136 387 135 576 133 287 135 905 134 081 128 604 135 452 133 فرنسا

 409 4 391 4 350 4 438 4 215 4 603 4 148 5 947 4 789 4 895 4 كرواتيا

 798 33 134 36 809 36 864 36 056 35 001 32 008 33 685 31 955 32 167 31 ايطاليا

 129 121 118 109 107 96 89 84 81 73 قبتص

 447 2 338 2 381 2 144 2 337 2 075 2 977 1 097 2 789 1 802 1 التيفيا

 620 1 585 1 487 1 414 1 319 1 290 1 310 1 148 4 800 3 720 3 ليتوانيا

 159 149 152 132 123 113 118 111 124 118 لوكسنبور 

 356 11 196 11 983 10 392 11 698 11 713 11 802 11 647 11 835 10 699 10 املجر

 18 15 13 9 9 7 5 1 1 1 مالطا

 059 46 917 47 275 60 744 69 076 66 398 66 139 71 946 62 674 67 135 60 هولندا

 349 12 995 11 056 12 286 12 420 12 180 11 627 11 214 11 809 10 634 10 الننسا

 415 66 556 67 884 66 580 70 974 70 688 67 745 66 846 66 634 70 700 71 بولندا

 998 5 304 5 981 5 751 5 707 4 530 5 800 5 926 4 474 4 640 4 البتتتا 

 044 25 656 26 572 26 111 26 352 27 886 27 777 27 537 28 177 29 970 27 رومانيا

 570 3 387 3 665 3 595 3 571 3 838 3 776 3 718 3 656 3 450 3 سةوفينيا

 198 6 320 6 307 6 408 6 233 6 171 6 974 5 713 5 164 6 697 5 سةوفاكيا

 563 17 538 17 105 18 000 18 150 17 057 17 336 17 487 16 325 16 025 16 فنةندا

 565 34 589 33 044 34 351 34 281 35 394 32 494 32 760 29 573 32 889 32 السويد

 605 119 810 117 085 107 042 109 625 115 431 128 842 146 646 156 798 165 068 175 املنةكة املتحد  البتيطانية

source :http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_109a&lang=en  

  9002أكبةةةت الةةةدو  انتابةةةا لةطاقةةةة فةةةي االتحةةةاد االوروبةةةي  وحسةةةل احصةةةائيات  وبولنةةةدا تعتبةةةت كةةة  مةةةن فرنسةةةا  أملانيةةةا وبريطانيةةةا

فةةي املائةةةة مةةن مجنةةةوع  02.9وليةةةة بةة ن الةةدو  األع ةةةا  فةةي االتحةةةاد األوروبةةي فةةي فرنسةةةا بنسةةبة  ةةج  أعلةة  مسةةةتو  إلنتةةا  الطاقةةة األ 

املنةكةة كة  مةن سةنوات سةبقت انخف ةت حصةة ه  وباملقارنة م  ٪ 02.2ه واملنةكة املتحد  ب٪ 02.2االتحاد األوروبي  تةيها أملانيا ب

الننسا    اسبانيا  ايطاليا  فرنسا ك  من  انتا  الطاقة وازدادت حصة من ابنالي    هولندا وأملانياالداننارك   بولندا  املتحد 

 البتتتا  واستونيا.

مةةةةةن  ٪99.2ب علةةةةة  النسةةةةةبة األكبةةةةةت  9002العةةةةةام   لطاقةةةةةة النوويةةةةةةا اسةةةةةتحوذ قطةةةةةاع املختةفةةةةةة لطاقةةةةةةامصةةةةةادر  وبالحةةةةةدي  عةةةةةن

كانةت  برننةا  ه ٪ 92.2بقةة األوليةة فةي االتحةاد األوروبةي إنتةا  الطاأكثةت مةن ربة   مصةادر الطاقةة املتجةدد    في ح ن ماةةت  اإلبناليه

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_109a&lang=en
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ا ب فاانةةت حصةةة التةةاز الطبيعةةيه  أمةةا   ٪ 09.2ب -الفحةةم-حصةةة الوقةةود الصةةةل أصةةتر  الةةنفط الخةةام فةةي حةة ن ماةة ه.٪02أصةةتر نسةةويس

 والشا  التالي يو ي ذلك:طاقة األولية إنتا  المن إبنالي ه ٪ 2.9ب عل  االلالقنسبة 

 2015االنتاج االولي للطاحة في االتحاد االوروبي لعام (:03-10الشكل رحم )

 

 
Source :Euro stat, Chiffres clés de l’Europe — Édition 2017-, Luxembourg, , European Union, 2017 ,p155. 

طاقةةة إلةة  حةةد مةةا. وعلةة    ليحةة  محةة  إنتةةا  مصةةادر أخةةر  لة ٪20.0سةةنوات   زاد إنتةةا  الطاقةةة املتجةةدد  بنسةةبة  00خةةال  فتةةت  الةةة

ه ٪21.2-النقي  من ذلك   انخف ت مستويات اإلنتا  بالنسبة لةنصادر األخر    حي   ةجةت أكبةت انخفةاع فةي  الةنفط الخةام ب

 1.. لةطاقة النووية٪02.0ه   م  انخفاع أكثت توا عا بنسبة ٪92.2-ه والوقود الصةل ب٪21.2-  والتاز الطبيعي ب

 النوويةالغاز الطبيعي والطاحة  .1

  9002مقارنةةةة دسةةةنة  %22ترابعةةةا كب ةةةتا بنسةةةبة  9002/9002خةةةال  الفتةةةت  لقةةةد عةةةرف انتةةةا  التةةةاز الطبيعةةةي فةةةي االتحةةةاد االوروبةةةي 

تعتبةةت كةة  مةن هولنةةدا وبريطانيةةا أكبةةت  9002العةةام  020.2مقارنةة ب  9002العةةام  002.2فقةد وصةة  ابنةةالي انتةةا  التةاز الطبيعةةي نحةةو 

علة  التةوالي وتحتة  أملانيةا املركةز  12.2و 12نحةو  9002العةام  وصة  انتابرنةا حية روبي انتابا لةتةاز الطبيعةي   الدو  في االتحاد االو 

ب بةةةةةةةةركثت مةةةةةةةةن النصةةةةةةةةن  9002/9002الاالةةةةةةةة  فةةةةةةةةي االتحةةةةةةةةاد االوروبةةةةةةةةي مةةةةةةةةن حيةةةةةةةة  انتةةةةةةةةا  التةةةةةةةةاز حيةةةةةةةة  ترابةةةةةةةة  انتابرةةةةةةةةا خةةةةةةةةال  الفتةةةةةةةةت  

 :والجدو  التالي يو ي ذلك  ه%22ب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1-EURO STAT, ENERGY, TRANSPORT AND ENVIRONMENT INDICATORS-EDITION 2017, LUXEMBOURG, , EUROPEAN UNION, 

2017, P39. 
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 2005/2015خالل الفترة   انتاج الغاز الطبيعي والطاحة النووية في االتحاد االوروبي(:03-10)الجدول رحم 

 
Source :euro stat, Energy, transport and environment indicators-edition 2017, Luxembourg, , European Union, 

2017,p36. 

غيتةاوا ه و  002اةي ب 099املتناةةة فةي مفةاعالت الطاقةة النوويةة و عةددها إن قدر  توليد الطاقة النووية في االتحةاد األوروبةي 

من الدو  األع ا  في االتحاد األوروبي واي ببلجياا وبةتاريا والجنرورية التشيكية وأملانيا وإسبانيا وفرنسا واملجر  02املشتةة في 

حةد ه والتةةي تناة  أكثةت مةةن ربة  الكرربةا  املولةةد  فةي االتحةةاد وهولنةدا ورومانيةا وسةةةوفينيا وسةةوفاكيا وفنةنةدا والسةةويد واملنةكةة املت

 9002  حيةة  وصةة  انتابرةةا العةةام فرنسةةا –األوروبةةي بركنةةةه  وينةةتج نصةةن الطاقةةة النوويةةة لالتحةةاد األوروبةةي فةةي بةةةد واحةةد فقةةط 

انخفة  نتابةا لةطاقةة النوويةة حية  اوالتةي املركز الااني كركبت دولة مةن دو  االتحةاد األووربةي  أملانيا  في ح ن تحت    009.9نحو 

والتةةةي عرفةةةت اةةةي األخةةةر  خةةةال  بلجياةةةا  السةةةويد  لتةيهةةةا كةةة  مةةةن بريطانيةةةا   91.2إلةةة   29.0مةةةن  9002/9002انتابرةةةا خةةةال  الفتةةةت  

   9002/9002زيةةةةةاد  فةةةةةي انتابرةةةةةا خةةةةةال  الفتةةةةةت   ريةةةةةة التشةةةةةيكيةو في حةةةةة ن عرفةةةةةت الجنرانخفةةةةةاع فةةةةةي انتابرةةةةةا  9002/9002الفتةةةةةت  

   أعالت يو ي ذلك.والجدو 

 أسعار الغاز الطبيعي 

يعطي لنا الجدو  أدنات نظر  عامة عل  متوسط األسعار باليورو لا  كيةووا  ساعي بيورو لا  كيةو وا  في الساعةه لةتاز 

 الطبيعي خال  السنوات الاالر األخ ت  بالنصن الااني من ك  سنةه.
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 -2019إلى  2010النصأ الثاني من –فترة سعر الغاز الطبيعي خالل ال(:03-11الجدول رحم )

 
Source :euro stat, Energy, transport and environment indicators-edition 2017, Luxembourg, , European 

Union, 2017,p92. 

  فقةد  9002/9002عرف سعر التاز الطبيعي بالنسبة لةنسةتهةك ن املاةزلي ن فةي االتحةاد االوروبةي انخفا ةا ملحوظةا خةال  الفتةت  

حي   جةت  9002مقارنة بالسدا اي الااني من العام  %00بنسبة  9002انخف  سعر التاو الطبيعي في السدا اي الااني من عام 

و الطبيعةةي ماعةدا هنتاريا مالطةا  وقةةد كانةت أسةعار التةةاز الطبيعةي خةةال  ز تقريبةا بنية  دو  االتحةةاد االوروبةي انخفا ةا فةةي سةعر التةا

اةةةي األعلةةة  بةةة ن الةةةدو  األع ةةةا  فةةةي االتحةةةاد األوروبةةةي فةةةي كةةة  مةةةن السةةةويد وإسةةةبانيا وإيطاليةةةا والبتتتةةةا   9002مةةةن عةةةام النصةةةن الاةةةاني 

 وهولندا .في ح ن كانت أسعار التاز الطبيعي لالستهالك املازلي منخف ة في ك  من بةتاريا  رومانيا  استونيا هنتاريا وكرواتيا.

 9002السةةةتهالك الصةةةناعي فرةةةو االخةةةر عةةةرف انخفا ةةةا أكبةةةت فةةةي النصةةةن الاةةةاني مةةةن العةةةام وبالحةةةدي  عةةةن أسةةةعار التةةةاز بالنسةةةبة ل

اي األعلة  بة ن الةدو  األع ةا   9002وقد كانت أسعار التاز الطبيعي لالستهالك الصناعي خال  النصن الااني من عام  %02بنسبة 

ار التةاز الطبيعةي لالسةتهالك الصةناعي منخف ةة فةي كة  مةن في االتحاد األوروبي في ك  من فةندا  السويد و فرنسةا .فةي حة ن كانةت أسةع

 بةتاريا  استونيا التيفيا  ليتوانيا وبريطانيا.

 انتاج الفحم والنف  .2

يحتةةة  انتةةةا  الفحةةةم فةةةي االتحةةةاد األوربةةةي املركةةةز الاالةةة  دعةةةد انتةةةا  الطاقةةةة النوويةةةة والطاقةةةات املتجةةةدد   حيةةة  تعتبةةةت وقةةةد عرفةةةت 

وصة  انتةا  الفحةم  والةنتيةت  فقةد  %92.2بنسةبة  والةينتيةت فا ةا فةي انتةا  االتحةاد األوروبةي لةفحةمانخ 9002إل   9002الفتت  من 
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  حيةة  تعتبةةت بولنةةدا أكبةةت منةةتج لةفحةةم والةينتيةةت تةيهةةا كةة  مةةن أملانيةةا وبنروريةةة مةيةةون لةةن نفةةط ماةةاف  022.2نحةةو  9002العةةام 

 التشيك والجدو  يو ي ذلك:

 الفحم والنف  في االتحاد االوروبي حجم انتاج(:03-12الجدول رحم )

 مليون  ن نف  مكافئالوحدة:

 
Source :euro stat, Energy, transport and environment indicators-edition 2017, Luxembourg, , European Union, 

2017,p12. 

 %2نحةةو  9002د االوروبةةي وقةةد ماةة  العةةام فةةي حةة ن يحتةة  انتةةا  الةةنفط الخةةام  املركةةز االخ ةةت بالنسةةبة النتةةا  الطاقةةة فةةي االتحةةا

 %02ترابعةةةا بنسةةةبة  9002/9002مةةةن ابنةةةالي انتةةةا  الطاقةةةة فةةةي االتحةةةاد االوروبةةةي  وقةةةد عةةةرف انتةةةا  الةةةنفط الخةةةام خةةةال  الفتةةةت  

  وتعتبت بريطانيا أكبت منتج لةنفط الخام في االتحاد االوروبي تةيها الدننارك.

 ة املتجددةالطاح .3

خةةال  فتةةت   وه  ٪ 92.2أكثةةت مةةن ربةة  إنتةةا  الطاقةةة األوليةةة فةةي االتحةةاد األوروبةةي ب 9002املتجةةدد  العةةام ماةةةت  مصةةادر الطاقةةة 

  ليح  مح  إنتا  مصادر أخر  لةطاقة إل  حد مةا  ٪20.0  زاد إنتا  الطاقة املتجدد  بنسبة  9002إل   9002من  سنوات 00الة

 .9002-0220االوروبي خال  الفتت  تحاد انتا  الطاقة املتجدد  في اال   التالي يو لاوالش
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 2015-1660انتاج الطاحة املتجددة في االتحاد االوروبي خالل الفترة (:03-13الجدول رحم )

 
Source :euro stat, Energy, transport and environment indicators-edition 2017, Luxembourg, , European Union, 

2017,p12. 

مةةن  %21.2بنسةةبة  األسةةد مةةن ابنةةالي انتةةا  الطاقةةة املتجةةدد  فةةي االتحةةاد االوروبةةي حصةةةالكتةةةة الحيويةةة والنفايةةات انتةةا   يحتةة  

علةةة   %09.2و  %02.1ابنةةةالي انتةةةا  الطاقةةةة املتجةةةدد  فةةةي االتحةةةاد االوروبةةةي يةيهةةةا كةةة  مةةةن انتةةةا  الطاقةةةة املائيةةةة ولاقةةةة الريةةةا  بنسةةةبة 

  شنسية والطاقةة الجوفيةة نسةل  ة يةة مةن ابنةالي انتةا  الطاقةة املتجةدد  فةي االتحةاد األوروبةي  التوالي في ح ن يحت  انتا  الطاقة ال

أملانيا أكبت منتج لةطاقة املتجد  في االتحاد األوروبي لتةيها ك  من ايطاليا  فرنسا والسويد وقد كانت فرنسةا تحتة  الصةدار  وتعتبت   

 . 0220بالنسبة النتا  الطاقة املتجد  العام 

 في االتحاد االوروبي الكهرباءانتاج  :ثالثا

وفةةرت  9002تن ةةز قطةةاع الكرربةةا  فةةي أوروبةةا فةةي السةةاب  بةةرن نسةةبة كب ةةت  مةةن الكربةةون  تةةدخ  فةةي االنتةةا  االبنةةالي لةكرربةةا  وفةةي عةةام 

ألحفةوري يتطةي أقة  مةن نصةن من إنتةا  الكرربةا  فةي االتحةاد األوروبةي؛ وبالتةالي فةإن الوقةود ا ٪ 92والنووية  ٪99.9الطاقة املتجدد  

االسةةةتهالك كيةةةةووا  فةةةي سةةةاعة  أي مةةةا يقةةةارب  ةةةعن متوسةةةط  200 2نحةةةو  9002الطةل.وقةةةد وصةةة  اسةةةتهالك الكرربةةةا  لةفةةةرد العةةةام 

العالمي  وتتن ز أوروبا أي ا بنستو  عا  من التتابط ألسباب تاريخية  فبنرت شبكة الكرربا  األوروبية عل  أسس ولنية أو محةية 

وقت قص ت من الحرب العامليةة الاانيةة   وقةد كةان واحةدا مةن أو  أعنةا  إعةاد  بنةا  الةدو  األوروبيةة ربةط شةباا ها الولنيةة وفقةا دعد 
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ملبةةدأ الت ةةامن والتاامةة  مةة  الشةةباات املختةفةةة واملصةةادر املختةفةةة لإلنتةةا .وعل  هةةرا األسةةاى  قةةرر االتحةةاد األوروبةةي بنةةا  سةةوق 

  واملعاهةةد  األوروبيةةة لةطاقةةة الرريةةة عةةام 0220بةةدايا ها  الجناعةةة األوروبيةةة لةفحةةم والصةةةل فةةي عةةام  داخةيةةة لةطاقةةة  التةةي كانةةت

0222 . 

() تيراواط ساعة(2015-2001(:إجمالي إنتاج الكهرباء في بعض بلدان االتحاد األوروبي  الفترة )30-10الجدول )  

  2015 %  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2001 السنوات / الدو  

99االتحاد االوروبي    3 119  3 387  3 222  3 366  3 297  3 296  3 268  3 191  3 234  100 %  

 % 20,0 646,9 627,8 638,7 629,8 613,1 633,0 595,6 640,4 586,4 أملانيا 

 % 17,6 568,5 563,7 571,4 564,9 561,4 569,1 535,6 573,5 549,8  فرنسا

 % 10,5 339,1 338,2 358,4 363,6 367,4 381,8 376,7 388,9 384,8 بريطانيا

 % 8,7 283,0 279,8 289,8 299,3 302,6 302,1 292,6 319,1 279,0 ايطاليا 

 % 8,7 281,0 278,7 285,6 297,6 293,8 301,5 294,6 313,8 236,0  اسبانيا 

 % 5,1 164,9 159,1 164,6 162,1 163,5 157,7 151,7 155,3 145,6 بولندا

 % 5,0 162,1 153,7 153,2 166,6 150,4 148,6 136,7 150,0 161,6 السويد

 % 3,4 110,1 103,4 101,7 103,3 114,0 119,3 113,7 107,6 93,7  هولندا 

Source : ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php        

 أسعار الكهرباء 

يعتنةةد سةةعر الطاقةةة فةةي االتحةةاد األوروبةةي علةة  مجنوعةةة مةةن شةةرو  العةةرع والطةةةل املختةفةةة    والتةةي تتةةرير باةة  مةةن الو ةة  

لظروف الجوية القاسية ا  تاالين الشبكة   تاالين حناية البرئة    الجترافي السيا اي   مزيج الطاقة الول ي   تنوي  االست تاد

حي  ان هناك قائنة واسعة ألسعار الكرربا  داخ  الدو  األع ا  في االتحاد األوروبي  فرناك  مستويات ال رائل والرسوم. و

 بتاةفةةةة انبعةةةار غةةةاز يةةةاني أكسةةةيد الكربةةةون ب
س
يعةةةرع  نظةةةر  والجةةةدو  التةةةالي  1ه.₂COسةةةعر الكرربةةةا  دسةةةعر الوقةةةود األولةةةي   ومةةةؤخرا

 عامة عل  متوسط أسعار الكرربا  باليورو لا  كيةووا  ساعي خال  السنوات الاالر األخ ت  بالنصن الااني من ك  سنةه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 EURO STAT, ENERGY, TRANSPORT AND ENVIRONMENT INDICATORS-EDITION 2017, LUXEMBOURG, EUROPEAN UNION, 

2017,P21. 
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 2010/2019متوس  أسعار الكهرباء باليورو لكل ايلوواط ساعي خالل الفترة (:03-15الجدول )

 
SOURCE :EURO STAT, ENERGY, TRANSPORT AND ENVIRONMENT INDICATORS-EDITION 2017, LUXEMBOURG, , 

EUROPEAN UNION, 2017,P21. 

فةي كة  مةن الةدو   9002بالنسبة ألسعار الكرربا  الخاصة باالستهالك املازلي  كانت أسعار الكرربا  خال  النصن الااني من عةام 

يةورو  0.922يةورو لاة  كيةةو وا  فةي السةاعةه   وبلجياةا ب 0.929ا  فةي السةاعةه   وأملانيةا بيورو لاة  كيةةو و  0.109التالية: الدننارك ب

يةورو  0.001يورو لا  كيةووا  ساعيه   واملجةر ب 0.022 جةت أدنى أسعار الكرربا  في بةتاريا باالعل  في ح ن لا  كيةووا  ساعيه 

ي السةةاعةه. كةةان سةةعر الكرربةةا  لألسةةر فةةي الةةدننارك وأملانيةةا أعلةة  بةةاالر يةةورو لاةة  كيةةةو وا  فةة 0.002لاةة  كيةةةووا  سةةاعيه وليتوانيةةا ب

 مرات من سعر الكرربا  في بةتاريا.

  وانخف ةةةت فةةةي النصةةةن األو  مةةةن عةةةام  9009فةةةي عةةةام  -99-فةةةي االتحةةةاد األوروبةةةي لالسةةةتهالك املازلةةةي ارتفعةةةت أسةةةعار الكرربةةةا  وقةةةد 

إلة  النصةن الاةاني مةن عةام  9000زادت دشةا  مسةتنر مةن النصةن األو  مةن عةام لكنها كانةت مسةتقر  فةي النصةن الاةاني   يةم  9002

ستهالك أما بالنسبة أسعار الكرربا  الخاصة باال  9002.1في النصن األو  من عام  ٪ 9.2  بصرف النظر عن انخفاع بنسبة  9002

 .يطاليا وأملانيا إ ك  من أعل  في 9002  كانت أسعار الكرربا  خال  النصن الااني من عام  الصناعي

 

 

 

                                       
1-EURO STAT, ENERGY, TRANSPORT AND ENVIRONMENT INDICATORS,EDITION 2017,OP CIT,P20. 
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 ا:البنوك في االتحاد االوروبيرابع

 9002بناا في نهاية  2222ينتةك االتحاد االروبي عدد كب ت من البنوك   حي  وص  عدد  بنوكه  وبحسل "رويتتز"  إل  

وهو ما ينا   9002 ألفا في نهاية 092  في ح ن وص  عدد فروع البنوك في االتحاد األوروبي 9002عن العام  % 2بانخف  قدرت 

بةغ إبنالي عدد الفروع املصرفية التي أغةقت في أربا  االتحاد األوروبي  9009.ومنر العام 9002عن العام  %2.2هبولا قدرت 

عندما بةتت  9002 العام مقارنة م  9002لكن البنوك سرعت وت ت  اإلغالقات العام  % 90ألفا وهو ما ينا  انخفا ا يزيد عن 

ألن موظن م  إقبا  عدد متزايد من العنال   20عن نحو  تاستتنو فرع  2000بنحو  باملئة 1روع التي أغةقت أبوا ها نسبة الف

 .1عل  استخدام العنةيات املصرفية االلكتتونية وبقا  أسعار الفائد  عند مستويات شديد  االنخفاع

الالزمللة لقيللام أي مشللروع اسللتثماري  ل القاعديللة تللوافر الهياكللبيتمتللع االتحللاد االوروبللي وبصللفة عامللة يمكللن القللول أن 

تقليلللل التكلللاليأ األوليلللة لالسلللتثمار ملللع االنطالحلللة السلللريعة للمشلللاريع االسلللتثمارية )ربللل  الوحللل (   االملللر اللللإلي سيسلللاهم فلللي 

 فعدم توافر هإله الهياكل حد يلدي إلى عدم إحبال املستثمرين  وفي حالة إحبالهم حد يكون املشروع معرضا للفشل.

 خامسا: االنفاق على البحث والتطوير

  التخةةةةاذ قةةةةرار يعتبةةةةت االسةةةةتانار املحلةةةةي املتزايةةةةد فةةةةي أنشةةةةطة البحةةةةور والتطةةةةوير وتةةةةوفر مراكةةةةز البحةةةة  العةمةةةةي محةةةةددا  ةةةةروريا 

االسةةةةتانار فةةةةي دولةةةةة معةةةة ن إذ يعكةةةةس تةةةةوفر هةةةةرت العوامةةةة  زيةةةةاد  القةةةةدر  علةةةة  التكيةةةةن مةةةة  لةةةةرق اإلنتةةةةا  واسةةةةتيعاب التكنولوبيةةةةا 

 علة  البحة  والتطةوير كةركثت الةعامليةا   املركةز األو  االمريكيةة  الواليةات املتحةد   حت تو .ياة في هرت الدو  الحد
س
  حية  دو  إنفاقةا

ا  بةةةو  .-  أنظةةةر امللحةةة -مةيةةةار دوالر 220مةيةةةار دوالر  فةةةي حةةة ن أتةةةت الصةةة ن فةةةي املركةةةز الاةةةاني بةةةة  200 نحةةةو 9002 بةةةةغ انفاقرةةةا العةةةام 

فةةةةاق الحاةةةةومي علةةةة  إبنةةةالي اإلنالتةةةةالي يو ةةةةي  جةةةةدو  وال  دوالره 122أورو ب نحةةةو مةيةةةةار  305بةةةةي فةةةةي املركةةةز الاالةةةة  بةةةةة االتحةةةاد األورو 

 .االتحاد االوروبيفي   البح  والتطوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 ني:مقا  منشور عل  املوق  االلكتتو آالف فرع 6بنوك االتحاد األوروبي تغلق أاثر من   لم يركر الااتل -1

https://arabic.sputniknews.com/business/ /   عل  الساعة 09/00/9009  ألة  عةيها يوم 00:92عل  الساعة  01/02/9002نشرت يوم  

00:92. 

https://arabic.sputniknews.com/business/201709131026156960-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
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 اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير  في االتحاد االوروبي.:  (03-19)الجدول رحم

 الوحد : مةيون أورو                                                                 

 2017 2016 2015 2006     الدو /السنوات

 318108,49 305521,03 302095,87 216517,54 99االتحاد االوروبي 

 242757,96 231112,07 224849,28 160536,69 -02-منطفة اليورو 

 11336,40 10809,13 10118,20 5926,51 بلجياا

 388,71 375,43 434,84 121,20 اريابةت

 3433,34 2963,27 3250,24 1526,65 التشيك

 8947,65 8797,48 8340,60 5419,52 الداننارك

 99052,15 92173,56 88781,82 58966,70 املانيا

 304,32 270,34 302,82 150,99 استونيا

 3091,30 3243,00 3133,00 2216,90 ايرلندا

 2033,00 1754,18 1703,82 1222,60 اليونان

 14052,00 13260,00 13172,00 11815,22 اسبانيا

 : 50099,33 49839,13 37904,43 فرنسا

 419,76 402,36 374,81 297,50 كرواتيا

 23355,25 23171,61 22157,00 16831,30 ايطاليا

 108,70 98,82 85,29 62,36 قبتص

 137,90 110,40 152,20 112,32 التيفيا

 371,74 327,61 389,67 190,51 ليتوانيا

 694,60 690,40 662,30 563,50 لوكسنبور 

 1672,95 1371,67 1510,94 900,45 املجر

 61,11 58,70 71,49 31,25 مالطا

 14675,50 14144,40 13695,79 10175,00 هولندا

 11679,31 11133,23 10499,15 6318,59 الننسا

 4834,04 4112,35 4316,51 1512,57 بولندا

 2562,71 2388,47 2234,37 1586,92 البتتتا 

 944,91 818,44 782,14 444,10 رومانيا

 801,13 811,95 853,07 483,81 سةوفينيا

 748,96 640,84 927,27 216,56 سةوفاكيا

 6173,20 5926,10 6070,90 5761,20 فنةندا

 15811,05 15141,36 14662,53 11721,76 السويد

 38898,14 40426,60 43573,99 34037,11 املنةكة املتحد  البتيطانية

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do : Source 

مةيةار أورو  902.2بالنصةن تقريبةا  مةن  التطةوير علة  البحة  و الحاةومي  االنفةاق فةي زيةاد    9002و 9002عرفت الفتت  ماب ن لقد 

األكثةت إنفاقةا علة  البحة   دو  االتحةاد االوروبةياملرتبة األولي مةن بة ن أملانيا تحت  و     9002مةيار دوالر العام   109.0إل   9002العام 

لتةيهةا فرنسةا  والتةةي مةيةار اورو  22نحةةو   9002ر العةام ينفاقرةا علةة  البحة  والتطةو ا  حيةة  قةدر حجةم  واملركةز الرادة  عامليةا  والتطةوير

 .9002سل احصائيات حمةيار اورو وهرا  20ب  تحت  املركز السادى عامليا

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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االستانار في  بةغ   9002في عام ف كنسبة من الناتج املحلي االبنالي   عل  البح  والتطويروبالحدب  عن االنفاق الحاومي  

وبالحةةدي  . 9002فةي عةام  ٪9.02مقارنةة بةة  ٪9.02 فةي االتحةاد االوروبةةي املحلةي اإلبنةالي  البحة  والتطةوير كنسةبة مئويةة مةن النةةاتج

 0.29زيةاد   فةي االنفةاق  الحاةةومي علة  البحة  والتطةةوير  رغةم  بطئةه مةةن  هةرت الفتةةت   قةةد عرفةتف .9002و 9000الفتةت  مةاب ن عةن 

  وهةةةرا دعةةةد فتةةةت  ركةةةود  9002النةةةاتج املحلةةةي االبنةةةالي  العةةةام كنسةةةبة مةةةن  % 9.01إلةةة   9000حلةةةي االبنةةةالي  العةةةام مةةةن النةةةاتج امل %

املتناةة  فةةي اسةةتانار  9090.وبةةالوت ت  الحاليةةة لةتننيةةة   لةةن يتحقةة  هةةدف أوروبةةا  9002و  9000مطولةةة خةةال  الفتةةت  مةةا بةة ن عةةامي 

 :  والشا  التالي يو ي ذلك9090ي البح  والتطوير بحةو  عام من الناتج املحلي اإلبنالي ف 1٪

( انسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي GERDعلى البحث والتطوير )الحكومي إجمالي اإلنفاق : (03-15)الشكل رحم 

(GDP)  2000/2019في االتحاد  االوروبي خالل الفترة. 

 GDPمن  %الوحدة: 

 
SOURCE : euro stat ,First estimates of Research & Development expenditure R&D expenditure in the EU increased slightly 

to 2.07% of GDP in 2017,newsrelease, 5/2019,Eurepeen Union ,10 janvier 2019,p1. 

 في ٪ 1كنسبة من الناتج املحلي االبنالي معد  فوق   البح  والتطوير االنفاق  الحاومي  في االتحاد االوروبي عل   ما وقد 

 والجدو  التالي يو ي ذلك: الدننارك وأملانيا ا الننس السويد  ك  من 
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( انسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي GERD: إجمالي اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير ) (03-12)الشكل رحم

(GDP في دول االتحاد  االوروبي ) 2009/2012 خالل الفترة 

 2017 2016 2015 2006     الدو /السنوات

 2,06 2,04 2,04 1,76 99الوروبي االتحاد ا

 2,15 2,13 2,13 1,8 -02-منطفة اليورو 

 2,58 2,55 2,46 1,81 بلجياا

 0,75 0,78 0,96 0,45 بةتاريا

 1,79 1,68 1,93 1,23 التشيك

 3,05 3,1 3,06 2,4 الداننارك

 3,02 2,92 2,91 2,46 املانيا

 1,29 1,25 1,47 1,12 استونيا

 1,05 1,19 1,19 1,2 ايرلندا

 1,13 0,99 0,96 0,56 اليونان

 1,2 1,19 1,22 1,17 اسبانيا

 2,19 2,25 2,27 2,05 فرنسا

 0,86 0,86 0,84 0,74 كرواتيا

 1,35 1,37 1,34 1,09 ايطاليا

 0,56 0,53 0,48 0,38 قبتص

 0,51 0,44 0,63 0,65 التيفيا

 0,89 0,84 1,04 0,79 ليتوانيا

 1,26 1,3 1,28 1,67 لوكسنبور 

 1,35 1,2 1,36 0,98 املجر

 0,54 0,57 0,74 0,58 مالطا

 1,99 2 1,98 1,74 هولندا

 3,16 3,13 3,05 2,36 الننسا

 1,03 0,96 1 0,55 بولندا

 1,33 1,28 1,24 0,95 البتتتا 

 0,5 0,48 0,49 0,45 رومانيا

 1,86 2,01 2,2 1,53 سةوفينيا

 0,88 0,79 1,17 0,48 سةوفاكيا

 2,76 2,74 2,89 3,34 فنةندا

 3,4 3,27 3,26 3,5 السويد

 1,66 1,68 1,67 1,58 املنةكة املتحد  البتيطانية

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doSource :   

  9002السةويد تصةةدرت العةةام  مةن النةةاتج املحلةي االبنةةالي  فةةي البحةة  والتطةةويرنسةبة االنفةةاق علة   أن  مةن خةةال  الشةا  اعةةالت نالحةةي

 ه    برننةا ٪ 1.09ه وأملانيةا ب٪ 1.02ه   الدننارك ب٪ 1.02الننسا بتةيها ك  من ه ٪ 1.11ب بفي االتحاد االوروبي قائنة اكبت الدو  انفاقا 

ه   ٪0.20ه   التفيةةا ب٪0.2رومانيةا بنةاتج املحلةةي االبنةالي فةي كةة  مةن لكنسةبة مةن احة  والتطةةوير فةي الب ةجةت  أدنةى مسةتويات االنفةةاق 

 ه.٪ 0.99ه وليتوانيا وسةوفاكيا بكالهنا ٪ 0.92ه   كرواتيا ب٪0.22ه   بةتاريا ب٪0.22ه   قبتص ب٪0.22مالطا ب

فةي  مةن النةاتج املحلةي االبنةالي  البحة  والتطةوير نفاق عل نسبة اال   ارتف ه 9002إل   9002بمن  عل  مد  السنوات العشر املا ية و 

ه وبلجياةا بمةن  9002في عام  ٪ 1.02إل   9002ام في ع ٪ 9.29أعل  الزيادات في الننسا بمن تسجي  إحد  وعشرين دولة ع و   م  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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مةن النةاتج البحة  والتطةوير علة  االنفةاق   ت نسةبة ه. وعلة  العكةس مةن ذلةك   انخف ة9002في عةام  ٪ 9.29إل   9002في عام  ٪ 0.92

فةةةي وه. نقطةةةة مئويةةةة 0.11-بب ولوكسةةةنبور   نقطةةةة مئويةةةةه 0.22 -ب ب فةةةي سةةةت دو  أع ةةةا  وبصةةةور  أقةةةو  فةةةي فنةنةةةدااملحلةةةي االبنةةةالي 

 .٪ 0.22البح  والتطوير عند مستو   االنفاق عل  مالطا ظ  

 االستقرار السياس ي واالمنيالفرع الرابع:

ملوحد  واملستقةة لةنظم السياسية القائنة في أغةل الوحدات الدولية متت تات األحدار العاملية سوا  كانت تعتتع االستتاتيجية ا

 في 
س
 لبيعا

س
تةك االستتاتيجية يابتة أو متت ت   مجزئة أو مقسنة أو متباينة  وذلك حسل مصالي ك  نظام وأهدافه  ويعد هرا أمرا

تحاد األوروبي  لكن األمر غ ت الطبيعي في دراسة االستتاتيجية األوروبية يكنن في النظام السيا اي املتب  من قب  مؤسسات اال

 رور  التني ز ب ن الدو  املؤسسة للجناعة األوروبية والدو  الوافد  أو املةتحقة دعدها باالتحاد األوروبي  فرناك فرق ب ن دواف  

  ودلي  ذلك االختالفات الجوهرية في تب ي دو  االتحاد األوروبي الدو  التي ان نت ودواف  الدو  التي أسست الجناعة األوروبية

 تجات رغبا ها في عةدد من الق ايا السياسية واالقتصادية 
س
 يانويا

س
وقد برزت أمام االتحاد .لسياسات خاربية متباينة وقد تةعل دورا

واعد وا ليات املتبعة من قب  مؤسسات الجناعة األوروبي بنةة من التحديات السياسية التي تتعة  بالدو  األع ا  وبالنظم والق

األوروبية  فرغم ك  الجرود املبرولة لح  املشكالت بقيت التحديات السياسية الداخةية محجوز  لةدو  األع ا  ال يجوز 

وروبةي  وخاصة التي لةنؤسسات األوروبية املشتتكة أن تتدخ  فيها أو تقتةرب منها والتي كانت تتعة  دعنةية االندما  في االتحاد األ 

الق ا   رغم التقدم الرائ  الري أحرزته حركةة التاامة  األوروبةي في و  تشتن  عل  حركةة وحقوق وأمةن املوالنيةن ونظام العدالة 

التي تشا  نقطة تحو  في مس ت  -1992 بعد إبرام معاهد  ماستتيخت لعةامفاتجةات توحيد السياسات التجارية و والنقدية   

  وعندما بةدأ التحرك لتنسي  سياسات الدو  اع ا  في امليدان املتعةقة بتةك املشكالت  ظ  هرا التنسي  -حاد األوروبياالت

 بالاامة  عل  مةد  تعةاون حاوما ها في هةرا الشةرن 
س
 بإراد  الةدو  األع ا  ومتوقفا

س
وهرا بالرغم من أن معاهد  ماستتيخت 1  مرهونا

ياسة أمنية ودفاعية مشتتكة لالتحاد األوروبي   وبا ت هرت املحاوالت كرد  فع  من لرف أع ا  االتحاد سايارت  اماانية وبود 

األوروبي لةنستجدات الجديد  التي لرحتها نهاية الحرب البارد  وانهيار االتحاد السوفيتي كرحد أقو  أقطاب العالم في تةك املرحةة 

املرحةة الجديد   فالسياسة األمنية األوروبية املوحد  تعتبت إحد  أهم التحديات التي وذلك من أب  التكين والواق  الدولي لتةك 

موحد دشا  عام  حي  نصت معاهد  ماستتيخت عل  أن السياسة األمنية األوروبية ستؤدي  توابه عنةية صن  قرار أوروبي

لرا تم االتفاق في معاهد  ماستتيخت  .ة األوروبيةمستقبال وم  تحقي  الوحد  السياسية إل  سياسة دفاعية موحد  لدو  املجنوع

 2عل  التطوير التدريجي املشتتك في مجا  السياسة الخاربية واألمن وذلك من أب  الوصو  إل  ا تي:

 الحفا  عل  القيم املشتتكة واملصالي الرئرسية واستقال  االتحاد األوروبي. 

 تقوية أمن االتحاد األوروبي ودوله. 

    السالم العالمي وتدعيم األمن الدولي في إلار التواف  م  ميااق امم املتحد   وأهداف مؤتنر الحفا  عل

 .األمن والتعاون األوروبي

 تدعيم التعاون الدولي. 

 تدعيم الدينقرالية  وحكم القانون  والتركيد عل  احتتام حقوق اإلنسان والحريات 

                                       
  -غ ت منشور –مركر  مابست ت   -فر القيود وال–االتحاد االوروبي والتفاعل الدولي في ظل النظام الدولي الجديد معن عبد العزيز الريس  -1

 .22 ص9002بامعة الشرق االوسط  االردن  
 .29ساب   صرب  امل - 2
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نقةة نوعية حقيقيةة في اتجات موابرة   0222رام معاهد  أمستةردام العام لقد شرد عنةيةة التاامة  والوحد  األوروبية دعد إب

  تةك التحديةات وإخ اعرا  أو دع را عل  األق   ملناهل التاامة  واالندما  التي سبة  تطبيقرا بنجةا  عل  الجوانل االقتصاديةة

نل السيا اي واي : حناية املصالي   خنسة أهداف  متعةقة بالحا-الباب الخامس-وقد حنةت املعاهد  في ليا ها   االقتصاديةة

األساسية لالتحاد و نان استقالله  وتقوية أمن االتحاد  واملحافظة عل  السةم وتقوية أواصر األمن الدولي  والتتويج لةتعاون 

 دعم الدينقرالية واستقال  الق ا  واحتتام حقوق اإلنسان.
س
 1الدولي  وأخ تا

وهكإلا بقي  وحدة سياسية وحوة عسكرية موحدة  حقيق وربي لم يستطع توبصفة عامة يمكن القول أن االتحاد االو 

ورغم ذلك تبقى  دول االتحاد .ملزمة فق  للدول التي توحع عليها من حبل االتحاد األوروبي املت إلة  السياسية  القرارات

ستغناء عن  و يتوحأ علي  يعتبر شر ا أساسيا ال يمكن اال  والإليإلى حد ابير وأمني  االوروبي تتمتع باستقرار سياس ي 

 االستثمار  فحتى إذا كان  املردودية املتوحعة لالستثمار ابيرة فال يمكن االستثمار في ظل غياب االستقرار السياس ي واألمني.

 للمناخ االستثماري  املحددات االحتصاديةاملطلب الثاني:

 حجم السوق واحتماالت نموهالفرع األول:

م السوق املحةية متوسط نصرل الفرد من الناتج املحلي اإلبنالي  وعدد الساان فاملقياى اى حجمن املقايرس املستخدمة لقي

والةةةري تةةةم تناولةةةه فةةةي املطةةةةل  -األو  ينكةةةن اعتبةةةارت مؤشةةةرا لةطةةةةل الجةةةاري  أمةةةا املقيةةةاى الاةةةاني فيعةةةد مؤشةةةرا للحجةةةم املطةةةة  لةسةةةوق 

 وبالتالي الحتناالته املستقبةية.-األو  

 حلي االجمالي في االتحاد األوروبيالناتج املأوال: 

إبنالي القةةةةيم النقديةةةة لةسةةةة  والخةةةدمات النهائيةةةةة املنتجةةةة داخةةة  االقتصةةةةاد رنةةةه:ب *بطريقةةةة االنتةةةا  يعةةةرف النةةةاتج املحلةةةي االبنةةةةالي

وسةالة. أنةه ويع ةي هةرا ب 2املحلي بواسطة عناصر االنتا  املوبود  داخ  املحيط الجترافي خال  فتت  زمنية معينة عاد  تاون سةنة 

ملوالنةةةون يقتصةةر علةة  احتسةةاب مةةا ينتجةةه املجتنةة  أو االقتصةةاد املحلةةي فةةوق البقعةةة الجترافيةةة لةةةولن. وال يشةةن  بالتةةةالي مةةةا ينتجةةةه ا

بنةةا فةةي ذلةةك الشةةركات  دعينةةه بةةةد فةةي املقينةة ن لجنيةة  اإلنتةةاجي النشةةا  اإلبنةةالي املحلةةي النةةاتج يت ةةنن وبالتةةالي3.العةةةامةون فةةةي الخةةار 

ألبنوية العامةة في هر ا البةد  بخالف الناتج القومي اإلبنالي الةري يقةرس النشةا  اإلنتةاجي لجنية  الحةامة ن لجنسةية معينةة دتة  ا

 4النظر عن ماان إقامتهم.

هنةةةةاك  بنةةةةةة مةةةةن األنشةةةةطة اإلنتابيةةةةة التةةةةي تبقةةةةى خةةةةار  دائةةةةر  قيةةةةاى النةةةةاتج املحلةةةةي اإلبنةةةةالي ماةةةة  األنشةةةةطة املازليةةةةة واألعنةةةةا  إن 

 التطوعية وغ ت املربور  باإل افة إل  األنشطة التي تتم في السوق السودا .

                                       
 مقا  منشور عل  املوق  االلكتتوني:مستقبل االتحاد األوروبي في النظام الدولي وت ثيره على القرايا العربية  علي  -1

SITEMID=136056.SA/DETAIL.ASP?INNEWHTTP://WWW.KKMAQ.GOV    02:00  عل  الساعة 09/00/9002  ألة  عةيها يوم. 
 يطة  عةيه أي ا: الناتج املحلي االبنالي بالقينة امل افة أو الناتج املحلي االبنالي بالقينة النهائية.- *
  مؤسسةة النقةد العربةي السعودي السةعودية   -مفهوم النلاتج املحللي االجملالي-دراسة وصفيةر البكر   مرند بن عبد املةك السةنان  أحند بن عبد بك- 2

 .2  ص9002فيفري 
 .00  برنامج التعةيم عن دعد  بامعة وادي الني   مصر صاملستوى الثاني–   االحتصاد الكلي وحد  التعةيم املفتو  - 3
ألةة  عةيهةا    ONOMY/.NET/ENCYCLOPEDIA/ECHTTP://WWW.ALJAZEERA  علة  املوقة  االلكتتونةي:يالناتج املحلي االجملالموسوعة الجزير   - 4

 . 02:12عل  الساعة  92/00/9002يوم 

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=136056
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=136056
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/،
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/،
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 -العنةة   رأى املةةا    األرع-علةة  أنةةه: إبنةةالي دخةةو  عناصةةر االنتةةا  ويعللرف أيرللا النللاتج املحلللي االجمللالي بطريقللة الللدخل

ملحلةي االبنةاليه خةال  فتةت  زمنيةة معينةة تاةون بأي في النةاتج ااملوبود  داخ  املحيط الجترافي التي أسرنت في العنةية االنتابية 

 1 عاد  سنة.

أما تعرين الناتج املحلي اإلبنالي بطريقة اإلنفاق هو:إبنالي قينة السة  املوبرة لتةبية الطةل الكلي في املجتن "أي مجنةوع 

صةادرات نةاقص بالتعامة  مة  الخةار اإلنفةاق النهةا ي" ويشةن  االنفةاق االسةتهالكي واالنفةاق االسةتاناري واالنفةاق الحاةومي وصةافي 

 2 خال  فتت  زمنية معينة عاد  تاون سنة. هواردات

أورو وهةو أكبةت يةاني نةاتج  مةيون  02902221ماقينته  9002عام وبالحدي  عن الناتج املحلي في االتحاد األوروبي فقد وص  ال

مةةةن النةةةاتج  %90.2بنسةةةبة  9002اد االوروبةةةي  العةةةام حيةةة  سةةةاهم االتحةةةمحلةةةي ابنةةةالي فةةةي العةةةالم دعةةةد الواليةةةات املتحةةةد  االمريكيةةةة 

من الناتج املحلي  %92.2ساهم بنسبة  نأي 9002سبة كب ت  مقارنة دسنة نوقد انخف ت مساهننته باملحلي االبنالي في العالم 

تحةةاد االوروبةةي السةةتقرار االقتصةةادي الةةري مةةر بةةه اذلةةك إلةة  عةةدم اال  رويفسةة -يو ةةي ذلةةك  01-02رقةةم  وامللحةة  -يالي العةةالمنةةاالب

نكن مالحظة الننو في الناتج املحلي اإلبنالي وي.9002أصابت املنطقة نهاية دية األوروبية التي تداعيات أزمة الديون السيا دسول

 من خال  الجدو  التالي:االتحاد األوروبي في 

 %نسبة التغير في الناتج املحلي االجمالي(:03-18 )الجدول رحم

 املنطقة/السنة 9002 9002 9002 9009 9002 9000 9000 9009 9001 9002 9002 9002 9002 9009

االتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  9.9 1.2 1.9 0.2 2.2- 9 0.2 0.2- 0.9 0.2 9.9 0.9 0.2 0.9

 99األوروبي

منطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  0.2 1.1 1 0.2 2.2- 9 0.2 0.2- 0.1- 0.9 9 0.2 0.2 0.2

 02اليورو

 احاة اعتنادا عل :باملصدر: من إعداد ال

European commission, European economy forecast winter 2013, 2013,p15. 

European commission, European economy forecast winter 2014, 2014,p17. 

European commission, European economy forecast autumn 2016,novembre 2016,pp9-26 

دو  اإلتحاد األوروبي آيار وا حة عل  ننو الناتج املحلةي اإلبنةالي إذ عانةت كة  دو  لقد كان النتقا  األزمة املالية العاملية إل  

مةةةن انكنةةةاا اقتصةةةاديتها حيةةة  وصةةة   9009اإلتحةةةاد األوروبةةةي بصةةةفة عامةةةة ودو  منطقةةةة اليةةةورو بصةةةفة خاصةةةة ابتةةةدا  مةةةن سةةةنة 

حي   ج   9002المر سو ا انطالقا من سنة  ل زداد ا 9002سنة  % 3.2مقارنة ب   %0.2معد  ننو الناتج املحلي اإلبنالي إل  

ننةو النةةاتج املحلةةي اإلبنةةالي معةةد  مةةا دون الصةةفر لجنيةة  دو  االتحةاد األوروبةةي بصةةفة عامةةة ومنطقةةة اليةةورو بالخصةةوص بحةةوالي 

ان انتشةرت وينكن ارباعه ذلك إل  بداية ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتةي بةدأت شةرار ها باليونةان و مةا لبثةت  2.2%

فةةي منطقةةة اليةةورو وقةةد اد  تعثةةت الكا ةةت مةةن البنةةوك واملؤسسةةات اإلنتابيةةة والتةةي فقةةدت الكا ةةت مةةن أرباحرةةا وتحنةةةت الكا ةةت مةةن 

تتعاف  تدريجيا حي   جةت ننو في االتحاد األوروبي  بدأت اقتصادات  9000غ ت أنه في عام  3  االلتزامات إل  إفالى العديد منها

وذلةةك  %9فهةةي األخةةر   ةةجةت ارتفةةاع فةةي معةةدالت الننةةو  هةةا بةتةةت حةةوالي  ملنطقةةة اليةةوروأمةةا بالنسةةبة    % 9صةة النةةاتج املحلةةي و 

التجةةةات البنةةةوك واملؤسسةةةات املاليةةةة إلةةة  العنةةة  علةةة  زيةةةاد  رؤوى األمةةةوا  والسةةةيولة االحتياليةةةة باإل ةةةافة إلةةة  انتعةةةاا االسةةةتهالك 

                                       
 .2مرند بن عبد املةك السةنان  أحند بن عبد بكر البكر   مرب  ساب   ص- 1
 .2ساب   صالرب  امل- 2

 2  ص  مرب  ساب يح  مصةة  خةوفي عا شة  - 3
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لةرغم مةن اسةتنرار انخفةاع االسةتانارات الاابتةة دشةا  لفيةن واالنتعةاا فةي الخاص واالستهالك الحاومي وصةافي الصةادرات علة  ا

 النفقةات بانةل واالسةتانار  إلة  ه آسةيا إلة  وخاصةة( الصةادرات انتعةاا أد  أملانيةا  ففةيمنطقةة اليةورو يختةةن مةن دولةة إلة  أخر  

 مةا اإلبنةالي الةدخ  ولكةن  9000 عةام وأوائة  9000 عةام االقتصةادي فةي النشةا  فةي قويةة زياد  حدور إل  االرتفاع  في ا خر  العامة

ا زا  ا  ةعيفس  اليةورو  أزمةة حة  عةدم ومة .األخةر   املتقدمةة االقتصةادات فةي الحةا  اةي كنةا املحلةي  الطةةل ذلةك شةرن فةي شةرنه بةدس

 هةرا أد  إلة  روبةا أو  فةي التقشةن تةداب ت انتشةار و 9000 عةام مةن الاةاني الربة  فةي الةديون  أسةواق فةي الشةديد التةوتر ظرةور  وإعةاد 

الناتج األمر الري ساهم في تراب    9000في منطقة اليورو و االتحاد األوروبي كا  لةعام انخفاع معد  ننو الناتج املحلي االبنالي 

 كب ةت كاةابا تعنة  اليةورو منطقةة تظة  أن فةي مرتفة  خطةر يوبةد وب أنظةر لةنلحة  رقةمه  %9.2إلة   %2.0املحلي االبنةالي العةالمي  مةن

 اليةو منطقةة ألزمةة لةتصةدي الرئرسةية الوسةيةة باعتبارهةا التقشن  تداب ت بفع  سرئة عكسية نتائج تتحق  وقد العالمي لالنتعاا

ةا اليةورو منطقةة فةي األزمةة ابه حةةت التةي البةةدان وتخةوع . اإلقةيمةي املحلةي الطةل لننو مراعا  دون  رو  ا مخا س  أو ةاع ظة  فةي عسة تس

 لد ها الننو ديناميات تتسم ذلك من بدال ولكن الننو  انتعاا وإل  منخف ة فائد  أسعار إل  تحتا  هيف . حد أق اى إل  معاكسة

  1.مفر  دشا  مرتفعة انهبر العام الدْين عل  السوقية الفائد  وأسعار  عيفة انهبر

  األوروبية الدو   ك وقد وابرت 
س
   إسةبانيا ماة ( ركةود فةي أو دخةةت )رنساوف بلجيااو  أملانيا ما ( ننو بط  إما 2012 عام في تقريبا

 خ ةم فةي بالفعة  وقعتةا قةد واليونةان البتتتةا  فةإن نفسةه  الوقةت وفةي .)وهولنةدا وهنتاريةا التشةيكية والجنروريةة إيطاليةاايرانةدا  

 .فقط في مالطا ب أنظر امللح  رقمه ازداد  اإلبنالي املحلي الناتج ننو أن يبدو وال .اقتصادي كساد

إقةراع  برةة إلة  افتقةار االتحةاد األوروبةي اليةورو إلة  منطقةة األوروبةي وبالخصةوص االتحةاد  توابةهالتةي  الصةعوباتاع وينكن اربة

  دعم الحاومات  بنقدورها وياون  أخ ت كنالذ إليها اللجو  ينكن
س
 عةيهةا يتع ن كنا الحابة لرلك؛ نشرت ما إذا املصارف  عن ف ال

 فةراد  فيةه تعجةز الةري الوقةت املنطقةة فةي داخة  املنافسةة علة  القةدر  مجةا  فةي االتجاهةات وعةدم تناية  التجةار  اخةتالالت معالجةة

 بتشةديد العامةة السياسةات صةعيد علة  اتسةنت االسةتجابات ا ن  وحتةى .لعنال هةا االسةنية القينةة خفة  اللجةو  إلة  عةن البةةدان

 املال   املالي ن عل  لطنرنة املستانرين وذلك املالي  والعجز ارجيالعجز الخ ارتفاع من تعاني التي البةدان في وبخاصة القيود املالية 

  وكالهنا مرتبطان .املصرفية ونظنرا لحاوما ها املالية
س
  ارتبالا

س
 أصو   من به يستهان ال العامة بنصرل السندات تساهم حي  وييقا

فةي  حقيقةي خفة  تحقية  أبة  مةن التاةالين مةن االسةنية وغ تهةا األبور  خف  إل  الحاومات تسع  ذلك  وباإل افة إل  .املصارف

عرف باسم عنةية واي( النقدي االتحاد داخ  عنال ها قينة
ُ
  السياسةات أيةرت هةرت وقةد .)"العنةالت لقينة الداخلي الخف " ت

س
 سةةبا

 بةا ت الننةو  تتعثة ومة  .الطةةل عةدم كفايةة فةي املتناةةة األساسةية املشةاةة تفةاقم مةن زادت والعنالةة  ألنهةا االقتصةادي الننةو علة 

عةد   أن بنةا ذلةك  إلة  وباإل ةافة .عديةد  بةةدان فةي النظام املصرفي عل  ال تو  واشتدت التوقعات  مستو   املالية دون  اإليرادات

 أكثةت يصةبحوا التجةاري ن أن الشةركا  لاة  ينكةن ال أنةه وبنةا الوقةت  في نفةس "العنالت لقينة الداخلي الخف " بتنفير قاموا شركا 

 إلة  وبةالنظر . هةا ُيعتةد بدربةة قدرتةه التنافسةية تحسة ن مةن املطةاف نهايةة في منهم أي يتنكن الوقت  فةم نفس في املنافسة عل  قدر 

 علة  املوافقةة تنةت فقةد واملصةرفية  السةيادية املخةالر والحةد مةن التنافسةية لةقةدر  التةوازن  إعةاد  حية  مةن املخيبةة لممةا  النتةائج

 "الننةو مياةاق" اإلعةالن عةن فةي تتناة  املبةادرات هةرت إحةد  وكانةت .الطةةل املحلةي دعةم  هةدف اقشةتها من يجةري  أو بديةد   مبةادرات

  وهناك  9009 .يونيه/حزيران 29 و 28 يومي املعقود اليورو قنة في مؤتنر يورو بةيون  120 قينته تبةغ الري
س
 لتعزيةز مقتتحةات أي ةا

 . 2رسنةتها وإعاد  النظم املصرفية عل  اإلشراف آليات

                                       
  ص 9000األمةم املتحةد    نيويةورك و بنيةن  -علام اسلتعرا -2011 والتنميلة  التجلارة   تقريلر مةؤتنر األمةم املتحةد  لةتجةار  والتننيةة باالونكتةاده- 1

 .2-1ص 
 .1  ص 9009األمم املتحد    نيويورك و بنين  -عام استعرا -2012 والتنمية  التجارة   تقرير األمم املتحد  لةتجار  والتننية باالونكتادهمؤتنر - 2
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دعةة    ةةجةت حةة ن فةةي اليةةورو منطقةةة مر الراللود فللييسللتنالحللأ أنلل  للسللنة الثانيللة علللى التللوالي  2013أمللا بالنسللبة لسللنة 

 املحلةي النةاتج فةي الننةو تحّقة  بةد  كاة  فقةد خربةت هةرت األخ ةت  مةن فتةت  الركةود مة  األوروبي االتحاد ةدانب فيعالمات التحسن 

االنكنةاا فةي منطقةة اليةورو  ويربة  هةرا   فةي منطقةة اليةورو %0.1-نعةد  سةةبيى قةدر ب مقارنةة ب %0.9رغةم  ةعفه ب  اإلبنةالي

  الخةاص الطةةلل ةعن 
س
 البطالةة  معةدالت ارتفةاع دسةول وذلةك املنطقةة ألةراف علة  تقة  التةي البةةدان اقتصةادات فةي خصوصةا

 تقةةيص عنةيةة اسةتنرار إلة  وبةالنظر .ةامل زانية أو ةاع  ةبط عنةيةة اكتنا  وعدم املستهةك  يقة مستو   وتدني األبور  وتقةص

 حابةة تنةس التةي الجديةد  االئتنانةات تقةديم علة  املصةارف توةجي  فةي التوسةعية النقديةة السياسةات أخفقةت الةديون  حجةم

عيةد أن ينكةن والتةي إليهةا الخةاص القطةاع
ُ
 بعة  العةود  إلة  املةالي التقشةن نزعةة تزايةد يةؤدي السةياق  هةرا وفةي .الطةةل تنشةيط ت

  أعلة  ننةو مسةار إلة  يعةالسةر 
س
  أمةرا

س
 املةالي التقشةن تةداب ت خةال  مةن اليةورو فةي منطقةة األزمةة حة  محةاوالت أن والواقة  .مسةتبعدا

   ةعين خةاص لةةل إلة  انكناشةية دفعةة ُي ةين إننةا هةرا التقشةن ألن وخينةة عكسةية نتةائج إلة  أدت
س
 منطقةة فبةةدان .أصةال

  تعاني تزا  ال األزمة من معانا  األشد كانت التي اليورو
س
 الفائ  بةدان شردته الري الننو ح ن أن في دعيد  حد إل  مناوئة ظروفا

 بوسائ  املحلي الننو حفز عن أعر ت قد األخ ت  البةدان هرت حاومات أن وبالنظر إل  .الصادرات قو  إل  التالل في استند قد

التبةالؤ السةري  وبصةفة عامةة ينكةن القةو  أن  .1مسةتنرا  يةزا ال املنطقةة داخة  التةوازن  عةدم فةإن النقدية  السياسة أخر  غ ت

لةننةةةو اإلقتصةةةادي  فةةةةي االتحةةةاد األوروبةةةي وبالخصةةةةوص منطقةةةة اليةةةورو سةةةةوبا ونتيجةةةة فةةةي نفةةةةس الوقةةةت ألزمةةةة الةةةةديون السةةةيادية فةةةةي 

ورو خةةةال  عةةةام منطقةةةة اليةةةورو  و نتيجةةةة لةنشةةةاك  املاليةةةة لةةةدي منةةةال  أخةةةري. لقةةةد سةةةا ت أزمةةةة الةةةديون السةةةيادية فةةةي منطقةةةة اليةةة

اقنةةةت مةةةةن حالةةةة الةةةوهن القةةةةائم فةةةي القطةةةاع املصةةةرفي  وبةةةةالرغم مةةةن الخطةةةوات الجريئةةةةة مةةةن قبةةة  حاومةةةةات فبصةةةور  أكبةةةت و  9000

منطقةةةةةة اليةةةةةورو فةةةةةي إلةةةةةار محاولتهةةةةةا التوصةةةةة  إلةةةةةي حةةةةةةو  منظنةةةةةة ملشةةةةةاةة ديةةةةةون اليونةةةةةان  قوبةةةةةةت تةةةةةةك الخطةةةةةوات بإسةةةةةتنرار حالةةةةةة 

وف دشرن العجةز عةن الوفةا  بالتزامةات الةديون لةدي دعةد اإلقتصةادات األكبةت داخة  منطقةة اإل طراب في سوق املا  وتزايد املخا

اليةةةةورو  وبصةةةةفة خاصةةةةة إيطاليةةةةا. أدت فةةةةي هةةةةرا السةةةةياق السياسةةةةات املاليةةةةة التقشةةةةفية املتبعةةةةة لةتعامةةةة  مةةةة  الو ةةةة  إلةةةةي املزيةةةةد مةةةةن 

مةةةةن الصةةةةعوبات والتحةةةةديات فينةةةةا يتعةةةةة  دعنةيةةةةات اإل ةةةعاف لفةةةةرص الننةةةةو والتوظيةةةةن  األمةةةةر الةةةةري أدي بالتةةةةالي إلةةةةي خةةةة  املزيةةةةد 

 2كشوف حسابات القطاع املصرفي.ال بط املالي وعنةية إصال  وتحقي  التوازن في 

عةز      9002األوروبةي بدايةة مةن سةنة  االتحةاد فةي االقتصةادي وت تتةه النشةا يستعيد و ل تب  
ُ
 تزايةد إلة  األخ ةت  التحسةنات وت

 فةي املرونةة تشةددا وزيةاد  أقة  ماليةة سياسةات انتهةا  وإلة  خاملعرشةية األسةر قبة  مةن االسةتهالك لتزايةد نتيجةة*املحلةي الطةةل قةو 

 الثةتو  وآيةار الطاقةة  أسةعار انخفةاع إلة  القةو  وتعةود هةرت  األوروبةي  املركةزي  البنةك بانةل مةن وبخاصةة النقديةة  السياسةات

                                       
  ص 9001األمةم املتحةد    نيويةورك و بنيةن  -علام اسلتعرا - 2013والتنميلة  التجلارة   تقريلر مةؤتنر األمةم املتحةد  لةتجةار  والتننيةة باالونكتةاده- 1

 .2-1ص 
  -التنقيإلي املل ص-2012/2013 العالم احتصاد وآفاق حالة األمم املتحد   -2

AR.PDFVE/2012WESP_ES_LICY/WESP/WESP_ARCHI/DEVELOPMENT/DESA/POHTTP://WWW.UN.ORG/EN  9ص. 
سر لةل والعقاري  االستهالكي االئتنان وانتعاا األصو   قينة ارتفاع دعمففي بريطانيا  *

ُ
 حدور إل  الطةل هرا دعم يرب  أخر   بةدان املعرشية   وفي األ

ةن مةن قةدر  تةزا  ال )وفرنسةا وإيطاليةا إسةبانيا ماة ( اليةورو منطقةة فةي الكبةت   االقتصةادات مةن عةدد فةي أنةه أملانيةاه. غ ةت ماة ( الحقيقيةة األبةور  فةي التحسُّ

عية  املصةرفي القطةاع فةي ال ةعن واسةتنرار الحقيقيةة  األبةور  فةي الننةو بةط  أو والركةود املرتفعةة  البطالةة مسةتويات
ُ
املحةية ن.  والطةةل االئتنةان زيةاد  ت

  ص 9002األمم املتحد    نيويورك و بنيةن  -عام استعرا -2010 والتنمية  التجارة   تقرير مؤتنر األمم املتحد  لةتجار  والتننية باالونكتاده أنظر:

2. 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2012wesp_es_ar.pdf
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 السياسات وتبقى املتحد   واملنةكة  *أملانيا سينا وال البةدان  من دعد في العنالة األسرم وننو أسواق تقيينات ارتفاع عن الناتجة

لةقةت "الكمةي الترسر" مجا  في إ افية وببتامج كةرا  املنال  املتقدمة في لةتاية منخف ة فائد  أسعار ظ  في توسعية  النقدية
ُ
 أ

 . 1واليابان اليورو منطقة في

فقةد   9002العةام مةن الاةاني الربة  خةال  ال ةعين الننةو بةوت ت  املوحةد  األوروبيةة العنةةة منطقةة اقتصةادات وقةد احتفظةت

 خةال   ةج  األوروبةي االتحةاد دو   دولةة مةن 19 مةن املاةون  اليةورو منطقةة اقتصةاد أن  -يوروسةتات-األوروبيةة اإلحصةا  وكالةة ذكرت

 أن دعةد وهةرا  األو   الربة  خةال  املائةة يفة 0.6 الننةو بنعةد  مقابة  املائةة  فةي 0.3 بنعةد  ننةوا الحةالي العةام مةن الاةاني الربة  خةال 

 القةوي  األدا  بف ة  9002 العةام الااني من الرب  خال  التوقعات فاقت بنسبة ننوا أوروبا اقتصادات أكبت األملاني االقتصاد  ج 

 ا النةاتجفقةد ننة .واإليطةالي الفرنسةاي االقتصةادين عةوع تبةالؤ مةا وهةو املحلةي  االسةتهالك معةدالت وتحسةن التصةدير لقطةاع القةوي 

 الننةو نسةبة عنةدما بةتةت األو   بةالرب  مقارنةة  9002بةوان  في املنتهي الااني الرب  خال  املائة في 0.4 أملانيا بنسبة في اإلبنالي املحلي

  ةعن أن محةةةون  برننةا رأ  الننةو  لرية  علة  اليةورو منطقةة اسةتنرار فةي لةصةادرات املةنةوى الننةو وسةاهم   املائةة  فةي 0.7 الننةو

 فةي أقةو   ننةوا وهولنةدا إسةبانيا  ةجةت نفسةه الوقةت فةي .املنطقةة ننةو تعرقة  عقبة االستاناري  واإلنفاق االستهالكي اإلنفاق  عن

 يسةج  ولةم الاةاني  الربة  خةال  لفيفةا ننةوا اليةورو منطقةة ديةون  قةةل أزمةة فةي تقعةان الةتةان والبتتتةا  اليونةان  ةجةت حة ن فةي

 الربة  خةال  املائةة فةي 0.3 بنعةد  ننةوت دعةد الاةاني الربة  خةال  ننةو أي اليةورو نطقةةم فةي أكبةت اقتصةاد يالة  وهةو اإليطةالي االقتصةاد

 خةال  الربة  املوحةد  األوروبيةة العنةةة منطقةة فةي اقتصةاد أكبةت يةاني الفرنسةاي االقتصةاد مة  حةدر نفسةه األمةر مةن العةام  األو  

العةام  مةن األو   بةالرب  مقارنةة اإلبنةالي املحلي الناتج ننو تبالؤ في أسرنا البنا  قطاع و عن الخاصة االستانارات تراب  أن.الااني

 عنةدما املا ةاي بةانفي فةي املائةة فةي 2.1 بنسةبة ننةوت دعةد فةي بةوان املائةة فةي 0.5 بنسةبة أملانيةا فةي البنةا  قطةاع نةاتج   فقةد انكنةب9002

 لالقتصةاد السةنوي  الننةو معةد  ياةون  مطةة  العةام. و هةرا فةي اإلنشةا ات أنشةطة تعزيةز علة  الشةركات الشةتا  لقةس اعتةدا  شةج 

 املائةة فةي 1.9 مقابة  املائةة فةي 1.8 بةةغ قةد االعتبةار  العنة  فةي عةدد أيةام اخةتالف و ة  دعةد الحالي  العام من الااني الرب  خال  األملاني

 1.6 بةةغ قةد الحةالي العةام مةن الاةاني الرب  خال  اليورو منطقة السنوي القتصادات معد  الننو وياون  العام  من األو   الرب  خال 

 2 األو . الرب  خال  املائة في 1.7مقاب  املائة في

  تقرير لةنفو ية األوروبيةوقد 
ّ
وقالةت .بةوت ت  معتدلةة  تبةالي  ننةو اقتصةاد االتحةاد األوروبةي  فةي غ ةون العةام ن القةادم ن توق

فةةي العةةام  % 0.2وبنسةةبة  2016فةةي املائةةة لةعةةام  0.2رو بنسةةبة املفو ةةية إنهةةا تتوقةة  أن ياةةون ننةةو النةةاتج املحلةةي االبنةةالي بننطقةةة اليةةو 

وأ ةةةاف التقريةةةر أنةةةه مةةةن املتوقةةة  أن يرتفةةة  ننةةةو النةةةاتج املحلةةةي االبنةةةالي فةةةي االتحةةةاد  .9009فةةةي املائةةةة لعةةةام  0.2  وبنسةةةبة 2017القةةةادم

وأو ةةةحت املفو ةةةية  أن عةةةدم .9009لعةةةام  0.9وبنسةةةبة  9002فةةةي املائةةةة فةةةي  0.2فةةةي املائةةةة لةعةةةام الجةةةاري  وبنسةةةبة  0.9االوروبةةةي بنسةةةبة 

اليقةة ن السيا ةةاي وبةةط  ننةةو االقتصةةاد خةةار  االتحةةاد االوروبةةي و ةةعن التجةةار  العامليةةة  سةةيؤيرون علةة  احتنةةاالت الننةةو  مشةة ت  فةةي 

ن فةةةةةي غ ةةةةون ذلةةةةةك  ذكةةةةرت املفو ةةةةةية أ.الوقةةةةت نفسةةةةه إلةةةةة  أن  ةةةةعن أدا  االقتصةةةةةاد فةةةةي السةةةةةنوات األخ ةةةةت  قةةةةةد يعرقةةةة  عنةيةةةةةة الننةةةةو

االقتصةةاد االوروبةةي  لةةن يعةةو  علةة  الةةدعم املتوقةة  مةةن قبةة  العوامةة  الخاربيةةة ماةة  انخفةةاع أسةةعار الةةنفط وانخفةةاع قينةةة العنةةةة 

                                       
 يعةوع أن املنكةن مةن األحيةان مةن الكا ةت وفةي عةام فرةو املحةرك االقتصةادي ملنطقةة اليةورو   دشةا  اليةورو منطقةة ننةو فةي مرنةا دورا األملةاني الننةو يةعةل *

 مةن الكا ةت فةي التتابة  تعةوي  علة  لةم يسةاعد األخ ةت  الفتةت  فةي األملةاني الننةو  ةعن أن املنطقةة  غ ةت فةي االقتصةاديات بةاىي ننةو فةي يحةدر الةري التتابة 

 املنطقة. اقتصاديات
 .2  ص 9002األمم املتحد    نيويورك و بنين  -عام استعرا -2015 والتنمية  التجارة   تقرير مؤتنر األمم املتحد  لةتجار  والتننية باالونكتاده- 1
    http://aawsat.com/home/article   2016  أغسطس01221   العدد:-منفردة -اليورو احتصاد تقود أملانيا سط  بريد  الشرق األو  -2

http://aawsat.com/home/article
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وباالسةةتناد إلةة  بيانةةات صةةندوق النقةةد الةةدولي  فةةإن خةةرو  بريطانيةةا مةةن االتحةةاد األوروبةةي  التةةي تعتبةةت يةةاني أكبةةت قةةو   .واالسةةتهالك

 .االقتصاد األوروبي دشا  كب تعل    سيؤير اقتصادية فيه دعد أملانيا

سةاهم بريطانيةا العةام 
ُ
تريةيةون دوالر  وكانةت التوقعةات  9.220بنحةو األوروبةي فةي اقتصةاد االتحةاد  9002وكان مةن املنتظةر أن ت

فةةي املائةةة  02.2املتحةةد   تريةيةةون دوالر  تشةةا  حصةةة املنةكةة 02.222إلة  ارتفةةاع النةةاتج املحلةةي لةدو  االتحةةاد األوروبةةي مجتنعةةة إلة  

 مشةتتكة ت ةم .اإلبنالي
س
وتش ت األرقام املجنعة إل  أن ابنالي الناتج املحلي اإلبنالي القتصاد االتحاد األوروبي الةري ينتةةك سةوقا

 .1تريةيون دوالر أمرياي 02.990مةيون مستهةك  بةغ العام املا اي  200

ي النةاتج املحلةي االبنالي يسةاهم قطةاع الخةدمات بنسةبة عاليةة بةدا فةي تاةوين وبالحدي  عن مسةاهنة القطاعةات االنتابيةة فة

ه مةةن إبنةةالي ٪ 21.2  شةةاةت الخةةدمات مةةا يقةةرب مةةن ياليةةة أربةةاع ب 9002ابنةةالي القينةةة امل ةةافة فةةي االتحةةاد االروروبةةي  ففةةي عةةام 

   9002/9002خةةال  الفتةةت   %0.2طةةاع الفالحةةي فةةي حةة ن لةةم تتعةةد  مسةةاهة الق.99القينةةة امل ةةافة اإلبناليةةة فةةي االتحةةاد األوروبةةي 

  وكانةةت حصةة الصةناعة تناةة   99التحةاد األوروبةي مةن إبنةالي القينةةة امل ةافة ل ٪0.2بنسةبة  9002العةةام  سةاهنت الزراعةةفقةد 

 .والجدو  التالي يو ي ذلك:9002من إبنالي القينة امل افة اإلبنالية في االتحاد األوروبي العام  92.9%

 من اجمالي القيمة املرافةمساهمة القطاعات االنتاجية في (:03-16حم )الجدول ر 

 الخدمات الصناعة والبنا  الزراعة 

 9002 9002 9002 9002 9002 9002 9002 9002 9002 

 21.2 21.2 29.0 92.9 92.2 92.9 0.2 0.2 0.2 االتحاد االوروبي

 من إعداد الباحاة إعتنادا عل  :

- http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do   

- euro stat, Key figures on enlargement countries — 2017 edition, , Luxembourg, , European Union, 2017 ,p54. 

 :القطاع الفالحيأوال

مةيةةار  202مقةةدار  9002زراعيةةة رائةةد  فةةي العةةالم. حيةة  بةةةغ اإلنتةةا  الزراعةةي األوروبةةي العةةام  يعتبةةت االتحةةاد األوروبةةي أكبةةت قةةو  

من اإلنتا  الزراعي األوروبي   تةيهةا  كة  مةن  ٪ 09يورو. و من أكبت املنتج ن الزراعي ن في االتحاد االوروبي نجد: فرنسا التي تحق  

  وبالحةدي  عةن املانيةا وايطاليةا    9002  التوالي و هرا حسل احصةائيات عةام عل %09.2و ٪ 01.2إيطاليا وأملانيا تنتج ك  منهنا 

ترابعرا لةنركز الاال  لصالي ايطاليا    9002و 9002فقد احتةت أملانيا لسنوات عد  املركز الااني دعد فرنسا لتعرف السنوات 

مةيةةةار يةةةورو. وبةتةةةت صةةةادرات  901ناةةة  مةةةا يقةةةرب مةةةن مةيةةةار يةةةورو أمةةةا االنتةةةا  النبةةةاتي ف 020وقةةةد ماةةة  اإلنتةةةا  الحيةةةواني أكثةةةت مةةةن 

مةيةةار يةةوروه   يةيهةةا الحةيةةل ومنتجةةات  92.0مةيةةار يةةورو. بقيةةاد  املشةةروبات والخنةةور ب 092نحةةو   9002األغريةةة الزراعيةةة فةةي عةةام 

 مةيار يوروه. 00.0مةيار يوروه واملستح رات القائنة عل  الحبوب ب 00.9األلبان ب

مةيةةون هكتةةار مةةن األرا ةةاي الزراعيةةة.  022مةيةةون مزرعةةة موزعةةة علةة  أكثةةت مةةن  00.9االتحةةاد األوروبةةي   امتةةةك  9001فةةي عةةام 

 2. 9001أي ا في عام 

                                       
: نشةور علة  املوقة  االلكتتونةةيم  مقلال 2018  املفوضلية األوروبيلة: تبلا ل نملو االحتصللاد فلي منطقلة اليلورو حتلىوكالةة قةدى بةرى إنتتناشةيونا  لألنبةا - 1

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=25089    ألةةةة  عةيهةةةا 02:92  علةةة  السةةةاعة 9002نةةةوفنبت  02بروكسةةة   نشةةةرت يةةةوم  

 .02:20عل  الساعة  02/09/9002يوم 
2- alim’agri, Infographie - L'Union européenne, 1ère puissance agricole mondiale , http://agriculture.gouv.fr/infographie-lunion-

europeenne-1ere-puissance-agricole-mondiale ,18/12/2017 consultée le 01/10/2018 a10:48. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=25089
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=25089
http://agriculture.gouv.fr/infographie-lunion-europeenne-1ere-puissance-agricole-mondiale
http://agriculture.gouv.fr/infographie-lunion-europeenne-1ere-puissance-agricole-mondiale
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 (:حجم االنتاج الفالحي في االتحاد االوروبي03-20الجدول رحم )

 
مةيار يورو   في  022.2ما يقدر بنحو  9002في عام  -99 –لقد بةغ إبنالي القينة امل افة من االنتا  الزراعي في االتحاد األوروبي 

مةيار يورو  وقد تم منا أعل  اإلعانات دشا  عام لةدو  األع ا  في االتحاد األوروبي التي لد ها  29.2ح ن بةغ الدعم عل  اإلنتا  

الية  أكثت من غ تها من الدو   أعل  مستويات اإلنتا  بفرنسا وأملانيا وإسبانيا وإيطالياه. باعتبار مساهنتها في القينة امل افة اإلبن

من ابنالي إعانات اإلنتا  املقدمة في االتحاد األوروبي وفي املقاب  فقد  %02.2عل  وبه الخصوص  وقد تحصةت فرنسا  عل  نحو 

 من ابنالي ٪ 09.2في ح ن تحصةت أملانيا عل  نحو  من ابنالي القينة امل افة لةقطاع الزراعي  %02.9ساهنت فرنسا بنسبة 

من إبنالي القينة امل افة من القطاع الزراعي في   ٪ 00.1إعانات اإلنتا  املقدمة في االتحاد األوروبي   حي  ساهنت أملانيا بنسبة 

 . -99 –االتحاد األوروبي 

 

 

 

 

 

 

Source:Euro stat, Agriculture, forestry and fishery statistics 2017 edition, Luxembourg , December 2017,p43 
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 (:اجمالي القيمة املرافة  من القطاع الزراعي والدعم املمنوح للقطاع الزراعي03-21الجدول رحم )

 
 الصناعي:القطاع  ثانيا

  فةةةةةةي بدايةةةةةةةة األزمةةةةةةة املاليةةةةةةة واالقتصةةةةةةةادية  9009ذرو  نسةةةةةةةوية فةةةةةةي أفريةةةةةة   99لقةةةةةةد   ةةةةةةج   النةةةةةةاتج الصةةةةةةةناعي لالتحةةةةةةاد األوروبةةةةةةي 

  هةةةبط مؤشةةةر اإلنتةةةا  الصةةةناعي فةةةي  9002.ةةةةفي عةةةام 99انكنةةةاا حةةةاد فةةةي النشةةةا  الصةةةناعي فةةةي االتحةةةاد األوروبةةةي لرسةةةج   العاملية

ه علة  ٪1.9ه و  ب+٪2.2بب+ 9000و  9000  في ح ن عرف االنتةا  الصةناعي تحسةنا  العةام ن  ٪01.9بنسبة  99 ‑االتحاد األوروبي 

  قبة  أن يعةةود الننةو فةةي عةةام  9001.  فةي عةةام ٪0.2و  9009فةي عةةام  ٪9.0 -التةوالي   لرسةةج  مةر  أخةةر  انخفةاع فةةي اإلنتةا  بنسةةبة

 ه.٪ 9.9ب 9002ه وتسارع في عام ٪ 0.9ب 9002

 

 

 

 

Source:Euro stat, Agriculture, forestry and fishery statistics 2017 edition, Luxembourg , December 2017,p47. 
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 االنتاج الصناعي والبناء(:ملشر 03-19الشكل رحم )

 
Source :EURO STAT , Key figures on Europe— Édition 2018 , Luxembourg , European Union, june 2018,p48. 

 لقد كانت آيار األزمة املالية واالقتصادية  وأزمة الةديون السةيادية وا ةحا علة  قطةاع البنةا   أكبةت منةه علة  قطةاع الصةناعة . فقةد 

  ليعةةاود االنتةةا  فةةي قطةةاع البنةةا  ننةةوت  ابتةةدا ا مةةن  9001-9009خةةال  الفتةةت    99انخفةة  مؤشةةر اإلنتةةا  لةبنةةا  فةةي االتحةةاد األوروبةةي 

 .9002. وقد عادت الصناعة والبنا  إل  مستويا ها قب  األزمة بحةو  ديسنبت 9002عام 

 292وبي حي  وصةت مساعة القطاع الصناعي في القينة امل افة نحو وتعتبت أملانيا أكبت املنتج ن الصناعي ن في االتحاد االور 

 لتةيها ك  من بريطانيا   ايطاليا يم فرنسا في املركز الراد  والشا  التالي يو ي ذلك: 9002مةيار دوالر العام 

 2019للعام   (:القيمة املرافة للقطاع الصناعي في االتحاد االوروبي03-12الشكل )

 
Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018, France ,2018,P022. 

ينتةةك االتحةاد العديةد مةن القطاعةات الصةناعّية القويةة التةي تنةافس فةي وبالحدي  عن أهم فروع الصناعة في االتحاد األوروبةي   

 عةةن وبةةود العديةةد مةةن الشةةركات املتعةةدد  األسةةواق العامليةةة  ماةة : قطةةاع صةةناعة األسةةلحة النووّيةةة  قطةةاع صةةناعة السةةيارات
س
  ف ةةال

الجنسةةةةيات فيةةةةه  والتةةةةي تنةةةةتج الكا ةةةةت مةةةةن املنتجةةةةات الصةةةةناعية كاألدويةةةةة  واألبرةةةةز  اإللكتتونّية باال ةةةةافة إلةةةة  املشةةةةاري  املشةةةةتتكة علةةةة  

وع صن  املركبة الف ائية املستو  العالمي  ما  مشروع صناعة لائر  اإليرباص التي تنافس الطائر  األمريكية بوينغ  وكرلك مشر 

قةو   بأريانه التي اشتتكت فةي صةنعتها العديةد مةن الةدو  األوروبّيةة كإيطاليةا  وأملانيةا  وفرنسةا  وبريطانيةا  ويعتبةت االتحةاد األوروبةّي يةاني

 . 1صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعية فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم دعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الواليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات املتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  األمريكيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.

                                       
  ألةة  عةيهةا  09:29علة  السةاعة  9002أفري   09نشرت يوم   /   https://mawdoo3.com  مظاهر حوة االتحاد األوروبي احتصاديا نادية أبو رمرس -1

 .02:02عل  الساعة  09/00/9009يوم 

https://mawdoo3.com/
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تيجيا الزدهار االتحاد األوروبةي كاة . فهةي مجةا  مرةم لتةوف ت فةرص العنة  عتبت صناعة السيارات في أوروبا نشالا حيويا و استتات

لةعديةةد مةةن العنةةا  املرةةر   وهةةو املحةةرك الرئرسةةاي لةنعرفةةة واالبتاةةار  و تعتبةةت مصةةدرا أساسةةيا ومسةةاهنا رئرسةةيا فةةي النةةاتج املحلةةي 

قةةدر  التنافسةةية لصةةناعة السةةيارات األوروبيةةة حيةة  اإلبنةةالي لالتحةةاد األوروبةةي . ويعتبةةت التنسةةي  التق ةةي عةةامال رئرسةةيا فةةي تعزيةةز ال

 يوسط إماانية الوصو  إل  األسواق ويقة  من تاةفة التجار . داخ  االتحاد األوروبي. 

حيةةة  قةةةدر  9002 مةيةةةون بدعةةةد زيةةةاد  معتدلةةةة فةةةي عةةةام  22.1إلةةة   ٪2.2  ارتفةةة  اإلنتةةةا  العةةةالمي لةسةةةيارات بنسةةةبة  9002فةةةي عةةةام 

.فقةةةةد بةةةةغ اإلنتةةةةا  العةةةالمي مةةةةن 9002مةيةةةةون سةةةيار  فةةةةي العةةةالم ه   فةةةةي ننةةةو مسةةةةتنر دعةةةد خريةةةةن عةةةام  20.2تجةةةةة نحةةةو السةةةيارات املن

مةيةةون سةةيار  قبةة   20. وتجةةاوز عتبةةة 9000مةيةةون فةةي عةةام  20  يةةم إلةة  مةةا يقةةرب مةةن  0220مةيةةون وحةةد  فةةي عةةام  20املركبةةات نحةةو 

 .-ح      انظر املل-9002.1في عام األزمة   قب  أن ينخف  

مةيةةون سةةةيار ه  تةيهةةا كةةة  مةةن الواليةةةات  99.0نحةةو  9002وتعتبةةت الصةة ن أكبةةةت منةةتج لةسةةةيارات فةةي العةةالم ب وصةةة  انتابرةةا العةةةام 

مةيةةةون  2.9نحةةةو  9002مةيةةةون سةةيار ه     اليابةةةانب وصةةة  انتالجرةةا العةةةام  09نحةةةو  9002املتحةةد  األمريكيةةةةب وصةةة  انتالجرةةا العةةةام 

مةيةةةةون سةةةةيار ه.ويالتالي تعتبةةةةت أملانيةةةةا أكبةةةةت مصةةةةنعة لةسةةةةيارات فةةةةي االتحةةةةاد  2.1نحةةةةو  9002  انتالجرةةةةا العةةةةام سةةةةيار ه   وأملانيةةةةاب وصةةةة

 يطانيا والجدو  التالي يو ي ذلك:األوروبي  تةيها ك  من اسبانيا  فرنسا  بر 

 (:انتاج السيارات في العالم03-22الجدول رحم )

  
Source :comité des constructeurs français d’automobiles CCFA, l’industrie automobile française ,ANALYSE ET 

FAITS 2017 ,France ,2017,p6. 

                                       
1- comité des constructeurs français d’automobiles CCFA, l ’ i n d u s t r i e automobile française ,ANALYSE ET FAITS 2017 ,France 

,2017p6. 
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في بنا  املركبات ذات املحركات  و تناة  أملانيةا  ٪ 22مةيون شخص   منها 9.2ويشت  قطاع صناعة السيارات في االتحاد األوروبي 

ي ةةةم االتحةةةاد و  1لاةةة  منهنةةةاه. ٪2ه وإسةةةبانيا وإيطاليةةةا واملنةكةةةة املتحةةةد  بحةةةوالي ٪00مةةةن قةةةو  العنةةة  هةةةرت   متقدمةةةة علةةة  فرنسةةةا ب 12٪

 منشر  تجني  وإنتا  لةسيارات.  992األوروبي 

 الفرع الثالث:حطاع ال دمات 

مةا  900/9002يشا  قطاع الخدمات حصة األسد في تاةوين ابنةالي القينةة املصةافة وقةد تراوحةت نسةبة مسةاهنته خةال  الفتةت  

 والشا  التالي يو ي ذلك: %21إل   %20ب ن 

 (:القيمة املرافة من حطاع ال دمات من اجمالي القيمة املرافة في االتحاد االوروبي03-18الشكل رحم )

 
Source :https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-3a.html?lang=en  

وي م قطاع الخدمات فروع عةد  منهةا: الخةدمات املاليةة الترم ن  قطةاع الفندقةة واملطةاعم   الخةدمات االداريةة  خةدمات النقة  

 والتخزين   خدمات املعةومات واالتصا   السياحة....إلخ.

و ةةةةج  هةةةةرا  9009مقارنةةةةة بالعةةةةام السةةةةاب   ٪9.2بنسةةةةبة  9002باألسةةةةعار الجاريةةةةةه فةةةةي عةةةةام لقةةةةد انخفةةةة  رقةةةةم أعنةةةةا  الخةةةةدمات ب

علةة   ٪ 2.2و  ٪ 2.9  بنسةةبة  9000و  9000  لكنةةه عةةرف ننةةوا عةةامي 9009االنخفةةاع   دعةةد أن بةةةغ ذروتةةه فةةي فتةةتات مختةفةةة مةةن عةةام 

.   وقةةد بةةةغ الننةةو ٪1و  0.9وت ت  أكثةةت اعتةةداال  مةةاب ن ه  ولكةةن بةة9002-9009التةةوالي. واصةة  الننةةو خةةال  السةةنوات الخنةةس القادمةةة ب

 . ٪ 90.2نحو  9002و 9002اإلبنالي ب ن عامي 

وقد  انخف  معد   رقم أعنا  الخدمات الست املو حة في الرسم البياني رقم       إل  مستو  منخف  نسويا انخف  معد  

  وبعةةةد هةةةةرا  9000والربةةة  األو  مةةةن عةةةام  9002لربةةة  الاةةةاني مةةةن عةةةةام بةةة ن ا 2.2دوران الخةةةدمات السةةةت املعرو ةةةة فةةةي الرسةةةم البيةةةةاني 

االنخفةةاع  ةةجةت مختةةةن الخةةدمات ننةةوا مسةةتنرا   فقةةد تةةم تسةةجي  أعلةة  ننةةو بالنسةةبة لفةةرع الخةةدمات االداريةةة وخةةدمات الةةدعم 

زين  الفندقةة واملطةاعم ننةوا ه. فةي حة ن  ةجةت خةدمات النقة  والتخة٪ 99.1ه  تةيها األنشطة املتخصصة والعةنيةة والتقنيةة ب٪22.2ب

والشةةةا  2.٪ 02و  ٪ 02  فةةةي حةةة ن أن الننةةةو فةةةي الخةةةدمات التجاريةةةة وخةةةدمات املعةومةةةات و االتصةةةا  كةةةان بةةة ن  ٪92قويةةةا نسةةةويا بحةةةوالي 

 التالي يو ي ذلك :

 

                                       
1- INSEE ,TABLEAUX DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE , ÉDITION 2018, P168. 
2 - EURO STAT , Chiffres clés de l’Europe _ Édition 2017_ ,p116. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-3a.html?lang=en
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 2009/2019(:ملشر رحم أعمال ال دمات خالل الفترة 03-16الشكل )

 
Source :EURO STAT , Chiffres clés de l’Europe — Édition 2017 , Luxembourg , December 2012,p116. 

 ثالثا:حراءة في نصيب الفرد من الناتج املحلي االجمالي

  معةةد  الةةدخ  الفةةردي  وهةةو مؤشةةر اقتصةةادي يقةةرس  النةةاتج الةةداخلي الخةةام أو حصةةة الفةةرد مةةن نصةةرل الفةةرد
س
يسةةمى أي ةةا

عل  عدد الساان.  الناتج املحلي اإلبنالي في بةد ما وأيرها االبتناعي  ويتم ذلك من خال  قسنة قينة التننية االقتصادية دربة

و يةةتم  .1لةةرلك هةةو لةةرس القينةةة الحقيقيةةة إلنتةةا  االفةةراد . وهةةو يسةةتعن  كةةرلك لقيةةاى مسةةتو  الرفةةات االبتنةةاعي ملةةوال ي الدولةةة

 ب ن مفرومي دخ  الفرد و متوسةط دخة  الفةرد  فةدخ  الفةرد نةاتج عةن 
س
عنة  االنسةان و هةو يشة ت إلة  كة  مةا يحصة  الخةط كا تا

 حسةةةبنا بةةةرت العةةةاد   فةةةي حةةة ن أن متوسةةةط دخةةة  الفةةةرد هةةةو قينةةةة الةةةدخ  
س
عةيةةةه اإلنسةةةان مةةةن عنةةةةه و مةةةن مصةةةادر أخةةةر  شةةةرريا

 علةة  عةةدد السةةاان  و مةةن هنةةا فةةإن ارتفةةاع متوسةةط دخةة  الفةةرد ال يع ةةي أن الشةةعل يعرشةةون أو ةةاع اقتصةةادية 
س
القةةومي مقسةةوما

 .2توسط دخ  الفرد هو الري يعتند عةيه االقتصاديون في عنةية تحديد القو  االقتصادية لةدولةمنتاز . و م

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 . 00:12عل  الساعة  02/09/9002الة  عةيه يوم   ORG/WIKI/ HTTPS://AR.WIKIPEDIA.  نصيب الفردموسوعة ويكبيديا  -1
 02/09/9002  وألةة  عةيةه يةةوم 09:21علةة  السةاعة  9002ديسةنبت  02نشةر يةوم    comhttp://mawdoo3.   تعريلأ اللدخل الفللرديمحنةد مةروان  -2

 .09:29عل  الساعة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20،
http://mawdoo3.com،/


 االتحاد االوروبي تداعيات أزمة الديون السيادية األوربية على تدفق االستثمار االجنبي املباشر إلى .......الفصل الثالث 

 

111 

    -(:نصيب الفرد من الناتج املحلي االجمالي باألسعار الجارية03-23الجدول رحم )

 -الوحدة: مليون أورو

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005     الدول/السنوات

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 82االحتاد االورويب 

 106 107 107 107 108 108 109 109 109 110 110 -91-منطفة اليورو 

 119 120 120 121 120 121 118 116 117 119 121 بلجيكا

 47 46 46 46 45 45 44 43 41 38 37 بلغاراي

 87 86 84 83 83 83 85 84 82 79 79 التشيك

 127 127 128 127 128 129 125 125 123 125 124 الدامنارك

 124 125 124 124 123 120 117 117 117 117 118 املانيا

 75 76 75 74 71 65 64 69 69 64 60 استونيا

 177 137 133 132 131 130 129 134 148 148 147 ايرلندا

 68 70 72 72 75 85 94 93 93 96 93 اليوانن

 90 90 90 91 93 96 101 101 103 103 100 اسبانيا

 106 107 109 107 108 108 108 107 108 109 111 فرنسا

 58 59 59 60 60 59 62 63 61 58 56 كرواتيا

 96 97 99 102 104 104 106 107 107 108 109 ايطاليا

 82 81 84 91 96 100 105 106 104 101 101 قربص

 64 64 62 60 57 53 52 59 57 53 50 التيفيا

 75 75 73 70 66 60 56 63 60 55 53 ليتوانيا

 264 267 261 259 263 256 250 259 262 258 245 لوكسمبورغ

 68 68 67 65 66 64 64 62 60 61 62 اجملر

 88 86 86 84 83 84 81 79 79 78 81 مالطا

 128 131 134 133 133 134 137 139 138 136 135 هولندا

 128 130 131 131 128 126 126 124 124 126 127 النمسا

 69 68 67 67 65 62 60 55 53 51 50 بولندا

 77 77 77 75 77 82 82 81 81 83 82 الربتغال

 57 55 55 54 52 52 50 49 43 39 35 رومانيا

 83 83 81 82 83 83 85 90 87 86 87 سلوفينيا

 77 77 77 76 75 74 71 71 67 63 60 سلوفاكيا

 109 111 113 115 117 116 117 121 119 115 116 فنلندا

 124 124 125 127 126 125 123 127 128 125 123 السويد

 108 109 107 107 105 107 107 109 111 115 117 اململكة املتحدة الربيطانية

Source :http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANC

E_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1  

من خال  تحةيةنا ملعطيات الجدو  أعالت نالحي أن نصرل الفرد من الناتج املحلي االبنالي في منطقة اليورو قد انخف  في ظ  

انخفا ةا  9000/9002  لتعةرف الفتةت  مةن  9002مةيةون أورو فةي  000مقابة   9000مةيةون أورو سةنة  009أزمة الديون السيادية إل  

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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مةيةةةون أورو   ويربةةةة  ذلةةةك إلةةةة  ترابةةةة   002نحةةةةو  9002تج املحلةةةةي االبنةةةالي والةةةةري  ةةةج  العةةةةام ملحوظةةةا فةةةةي نصةةةرل الفةةةةرد مةةةن النةةةةا

 وتبالئ معدالت الننو في العديد من دو  منطقة اليورو دسول أزمة الديون السيادية التي مست املنط .

 لتةيهةةةا كةةة  مةةةن ايرلنةةةةدا و وروبةةةةي ويعتبةةةت نصةةةرل الفةةةرد مةةةن النةةةةاتج املحلةةةي االبنةةةالي فةةةي لوكسةةةةنبور  األعلةةة  بةةة ن دو  االتحةةةاد اال 

 رومانيا وكرواتيا.لي االحنالي في ك  بةتاريا  حهولندا .في ح ن ينخف  نصرل الفرد من الناتج امل

أن تفةةةاوت مسةةةتويات الةةةدخ  قةةةد يةةةؤدي إلةةة  تبةةةالؤ وت ةةةت  الننةةةو  -فةةةي دراسةةةة- الةةةدوليصةةةندوق النقةةةد  كشةةةن اقتصةةةاديون فةةةيلقةةةد 

االقتصةةةةةادي أو  ةةةةةعن قدرتةةةةةه علةةةةة  االسةةةةةتنرار  فةةةةةي حةةةةة ن أن إعةةةةةاد  توزيةةةةة  الةةةةةدخ  دشةةةةةا  محسةةةةةوب ال تسةةةةةول  ةةةةةررا وقةةةةةد تفيةةةةةد 

وقةةةةةةةةةةا  هةةةةةةةةةةؤال   .وتناةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةةك الدراسةةةةةةةةةةة مؤشةةةةةةةةةةرا بديةةةةةةةةةةدا علةةةةةةةةةة  تت ةةةةةةةةةةت لريقةةةةةةةةةةة تفك ةةةةةةةةةةت الصةةةةةةةةةةندوق إزا  تفةةةةةةةةةةاوت الةةةةةةةةةةدخ .االقتصةةةةةةةةةةاد

وترك مسرلة التفاوت لرس فقط ألن التفاوت أمر مكروت من الناحيةة األخالقيةة  بة   الننو "من الخطر التتك ز عل  االقتصاديون 

 ."1منخف ا وغ ت مستدام ألن الننو الناتج عنه قد ياون 

و ارتفةةاع نصةةرل الفةةرد مةةن النةةاتج املحلةةي يع ةةي زيةةاد  القةةدر  الشةةرائية لةفةةرد وبالتةةالي زيةةاد  الطةةةل املحلةةي االمةةر الةةري يةةؤدي إلةة  

 اتساع حجم السوق  وهو محدد من محددات االستانار األبن ي املباشر.

 تحاد األروروبيحراءة في مستوى االنفاق االستهالكي ال ا  في اال: ثانيا

هو إنفاق القطاع العائلي عل  السة  املعنر  كالسيارات واأليار وغ ت املعنر  كالسة  الترائية  إن اإلنفاق االستهالكي الخاص

وبنع ى أخةر  ومواد التنظين....  كنا يشتن  اإلنفاق عل  الخدمات كخدمات الطبرل واملدرى والكرربا ي وغ تها من الخدمات.

وخةدمات  سةة  علة  للحصةو   معينةة زمنيةة فتةت  خةال  األفةراد ينفقةه مةا مجنةوع وهة الخةاص االسةتهالكي اإلنفةاقإن ينكةن القةو  

 معةدالت منهةا والراتيةة  املو ةوعية فيهةا دخةيةة غ ةت كا ةت  عوامة  علة  االسةتهالك يتوقةنو .2 احتيابا هم بتةبية لرم تسنا نهائية

 املحدد الرئرساي يعتبت التصرفي الدخ  أن إال وغ تها  ...الثتو  العادات  ذواق األ  ال رائل  معدالت األسعار  الفائد   مستو  

 الةدخ   فةي نسةبة الزيةاد  مةن أقة  بنسةبة األخ ةت هةرا يزيةد حية  التصةرفي  الةدخ  فةي مسةتقر  دالةة يعةد واالسةتهالك لالسةتهالك 

 3دخةه. وتناقص دتزاي نسبة بنفس استهالكه تخفي  أو زياد  إل  يلجر ال املستهةك أن بنع ى

 فةةي استشةةةراف أننةةةا  االسةةةتهالك  فالبةةةةدان التةةةي ترتفةةة  فيهةةةا أعةةةداد 
س
 رئرسةةةا

س
ويناةة  الرةةةرم الةةةدينوغرافي فةةةي بةةةةدان عديةةةد  محةةةددا

 إلةة  ارتفةةاع دربةةة الطةةةل مةةن هةةرت الفئةةات ورغبتهةةا فةةي تحسةة ن أننةةا  
س
الشةةباب وصةةتار السةةن ترتفةة  فيهةةا معةةدالت االسةةتهالك نظةةرا

 ويتتكةةةز علةةة  حيا هةةةا. أمةةةا املجت
س
 ومحةةةدودا

س
نعةةةات التةةةي ترتفةةة  فيهةةةا أعةةةداد كبةةةار السةةةن فالطةةةةل االسةةةتهالكي فيهةةةا ياةةةون عةةةاد  منخف ةةةا

االحتيابةةات األساسةةية ماةة  املركةة  واملسةةكن والتةةنقالت. وعانةةت اليابةةان علةة  مةةد  العقةةود املا ةةية مةةن ظةةاهر  شةةيخوخة املجتنةة  

 بتوا   وتدني الطةل ما بعةرا تعتند عل  قدرا ها التصديري
س
ة لتحقي  معدالت ننو مناسبة. وتتن ز املجتنعات ا سيوية عنوما

 * .املتطةبات االستهالكية بنا بعةرا قادر  عل  رف  املعدالت الولنية لالدخار

 بةةة 
س
 مختةفةةة فةةةي االسةةتهالك. ال ينكةةن الةةةزعم بةةرن األوروبيةةة ن ينارسةةون اسةةةتهالكا نهنةةا

س
 أمةةا االقتصةةادات األوروبيةةةة فتناةة  أننالةةةا

يحةةةاولون االقتصةةةاد فةةةي متطةبةةةا هم  وال ينكةةةن التركيةةةد بةةةرن االسةةةتهالك غ ةةةت األسا ةةةاي يناةةة  أهنيةةةة لشةةةرائا واسةةةعة فةةةي املجتنعةةةات 

األوروبيةةةة التربيةةةة. وتعةةةاني املجتنعةةةات األوروبيةةةة ارتفةةةاع أعةةةداد كبةةةار السةةةن وانخفةةةاع معةةةدالت الننةةةو السةةةااني الطبيعةةةي  وربنةةةا 
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 م  األو اع االقتصادية التي تحةيط  هةم  ولةرلك فاألزمةة .املعدالت تعوع ال جر  األبنوية انخفاع تةك
س
ويتكين األوروبيون عنوما

دفعت إل  ترشيد االستهالك وخف  الطةل بنا أير في معدالت الننو االقتصادية في منطقةة  9009االقتصادية التي بدأت في خرين 

 إلةة  حةةد كب ةةت علةة  التصةةدير الةةري يسةةاهم بنسةةبة مرنةةة فةةي اليةةورو وبةةةدان االتحةةاد األوروبةةي األخةةر . ويعتنةةد االقتصةةاد ا
س
ألوروبةةي أي ةةا

تحس ن معةدالت الننةو االقتصةادي. وعنةدما تاةون بةةدان ماة  الصة ن واليابةان وغ تهنةا مةن بةةدان فةي آسةيا تعةاني التتابة  والركةود  ال 

 .بد من أن يوابه االقتصاد األوروبي صعوبات  والعكس بالعكس

الك في العديد من هرت البةدان  وتشارك عوام  أخر  في تحديد معدالته في مختةن هرت البةدان. وتحةاو  وهكرا يتتاب  االسته

وتحةةةةةاو  الحاومةةةةةات حفةةةةةز االسةةةةةتهالك مةةةةةن خةةةةةال  السياسةةةةةات املاليةةةةةة والةةةةةدعم املباشةةةةةر وغ ةةةةةت املباشةةةةةر ألثةةةةةحاب الةةةةةدخو  املتدنيةةةةةة أو 

م مةةةةةن أبةةةةة  توةةةةةجي  النقديةةةةةة التةةةةةي تخفةةةةة  سةةةةةعر الخصةةةةة ياسةةةةةاتاملحةةةةةدود   كنةةةةةا تعنةةةةة  املصةةةةةارف املركزيةةةةةة لحفةةةةةز الننةةةةةو خةةةةةال  الس

 1 .املستهةك ن عل  االقتتاع وبالتالي رف  مشتتيا هم السةعية والتنت  بالخدمات املتنوعة
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 االنفاق االستهالكي ال ا  في االتحاد األروروبي(:03-20الجدول رحم )

 
Source :European commission, European economy forecast autumn 2016,novembre 2016,p161. 

تختةةةن السةةةوكيات االبتناعيةةة بةة ن بةةةدان االتحةةاد األوروبةةي وتةةؤير فةةي أننةةا  االسةةتهالك. وربنةةا يحةةاو  كثةةت مةةن مةةوال ي تةةةك 

القتتاع من النظام البةدان السيطر  عل  اإلنفاق االستهالكي بنا يتوا م م  مداخيةرم  في ح ن يلجر آخرون في بةدان أخر  إل  ا

 أولئك الرين يسةعون إلة  اقتنةا  سةة  وب ةا   كناليةة غاليةة األينةان
س
  وقةد أيةرت األزمةة علة  املصرفي لتنوي  االستهالك  خصوصا

فةي منطقةة اليةورو  9009نالحةي انخفةاع االنفةاق االسةتهالكي الخةاص سةنة النظر إلة  الجةدو  أعةالت فبةاالنفاق االستهالكي لألسةر 

الوروبي كا  ويرب  السول في ذلك إل  أزمة الرهن العقاري التي بدأت شرار ها فةي الواليةات املتحةد  األمريكيةة ومةا ليثةت واالتحاد ا

أن انتشةةرت تقريبةةا فةةي بنيةة  دو  العةةالم لتصةةبا أزمةةة ماليةةة عامليةةة ومةةن بةة ن أكثةةت الةةدو  تةةريرا باألزمةةة دو  االتحةةاد األوروبةةي نظةةرا 

لتةةزداد األمةةور سةةو ا  التجةةاري  ة التةةي تربطرةةا باالقتصةةاد األمرياةةي سةةوا ا فةةي الجانةةل املةةالي أو الجانةةل لةعالقةةات االقتصةةادية املترنةة

والتةةةي أيةةةرت دشةةةا  كب ةةةةت علةةة  اقتصةةةاد منطقةةةة اليةةةورو فقةةةط ارتفعةةةةت  اليونةةةانأزمةةةة  النفجةةةةارنظةةةرا  9002انطالقةةةا مةةةن نهايةةةة سةةةنة 

مسةجال معةدالت سةالبة فةي أغةةل دو  االتحةاد  االستهالكي لد  األسر معدالت البطالة األمر الري ساهم في تراب  معد  االنفاق 
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بةدأت معةدالت التت ةت فةي االنفةاق االسةتهالكي الخةاص باالنتعةاا كإسةتجابة لةتحركةات األوروبيةة  9000األوروبي ولكن م  بدايةة العةام 

تهالكي نحةةو االتجةةات املوبةةل فةةي أغةةةل دو  نحةةو الحةةد مةةن تةةداعيات األزمةةة بنةةخ السةةيولة فةةي االقتصةةاد منةةا شةةج  تت ةةت االنفةةاق االسةة

مالطا  استونيا  سةوفاكيا  كورواتيا  املجر ورومانيةا  ل تبة  ويةنخف  االنفةاق االسةتهالكي الخةاص ماعدا اليونان   االتحاد األوروبي

 وعةدم ملسةتهةك ا يقةة مسةتو   وتةدني األبةور  وتقةةص البطالةة  معةدالت ارتفةاعوالسةول فةي ذلةك هةو  9001و   9009  9000سةنوات 

علة  مةن برةة  بااليجةاب األمةر الةري أيةر 9002امل زانية.لتتحسةن األو ةاع االقتصةادية بدايةة مةن سةنة  أو ةاع  ةبط عنةيةة اكتنةا 

حية  ينكةن القةةو  أن   االسةتهالكي الخةاص فةي االتحةاد االوروبةي نفةاقعلةة  اال  معةدالت التشةتي  ومةن برةة علة  دخةو  األفةراد وبالتةالي

حي  يعتبت املحرك الرئرساي لالنتعاا االقتصادي منر بدايتةه فةي عةام هالكي يؤير ويترير باألو اع االقتصادية السائد .االنفاق االست

 .ما يقرب من نصن ننو الناتج املحلي اإلبنالي في منطقة اليورو في االتحاد األوروبي   حي  ساهم بحوالي  9001

 تحاد االوروبيأسعار الفائدة وسعر الصرف في االالفرع الثاني: 

 أوال: سعر صرف االورو

 ةج  سةةعر  مة  انةدالع أزمةة الةديون السةيادية بةدأت أو ةاع اليةورو تتةةدهور وتةؤو  إلة  االنخفةاع أمةام العنةالت االرتاازيةة   فقةد

 ٪ 2.2  بنسةةةبة حيةةة  انخفةةة    فةةةي املتوسةةةط  9002/9009صةةةرف اليةةةورو  مقابةةة  الةةة ن اليابةةةاني انخفةةةاع دشةةةا  سةةةري   خةةةال  الفتةةةت  

  ليعةرف اليةورو مزيةد مةن االنخفةاع  %9.0و  %92.2بنسةبة   9002و  9001سنويا   وقد ارتفعت قينة اليورو مةر  أخةر  بة ن عةامي 

   والجدو  التالي يو ي ذلك: 9002ليعاود االرتفاع  في عام  %00.2بنحو    9002مقاب  ال ن الياباني العام 

 2008/2012في نهاية الفترة ابل العمالت الرائدة مق أسعار الصرف األورو (:03-25الجدول رحم )

 9009 9002 9000 9000 9009 9001 9002 9002 9002 9002 

 7,63 7,35 6,97 8,19 8,16 8,11 9,00 8,97 9,53 10,22 اليوان الصيني

 126,7 120,2 134,3 140,3 129,7 102,5 111,0 116,2 130,3 152,5 الين الياباني

 1,13 1,11 1,11 1,33 1,33 1,28 1,39 1,33 1,39 1,47 الدوالر األمريكي

 من اعداد الباحاة اعتنادا عل  قاعد  بيانات اليوروستاتاملصدر:

  حيةة  تربةةربا بةة ن االنخفةاع واالرتفةةاع 9002/9001خةةال  الفتةت  فقةد  ةةج   ةةةدوالر بالنسةةبة لسةةعر صةرف االورو أمةا بالنسةةبة ل

ليعةةاود االنخفةةاع  %2.2بنسةةبة ارتفاعةةا  ةة يال  9000ليعةةرف سةةنة  9000و  9002نتي انخفةة  سةةعر صةةرف اليةةورو أمةةام الةةدوالر سةة

فقةةد   9002  أمةةا العةةام  سةةعر صةةرف اليةةورو أمةةام الةةدوالر فةةي 9001/9002الفتةةت   اسةةتقرارا  خةةال   لرسةةج ه %9 -بنحةةوب 9009العةةام 

 .9002في عام تقريبا أي تتي ت  لم يسج     في ح نه ٪ 02.2-ب قدر ب ات  كب ج  سعر صرف اليورو أمام الدوالر انخفا ا 

لرسةةةةتقر تقريبةةةةا سةةةةعر  9002/9000أمةةةا بالنسةةةةبة لسةةةةعر صةةةةرف األورو مقابةةةة  اليةةةةوان الصةةةةي ي فقةةةةد عةةةةرف انخفا ةةةةا خةةةةال  الفتةةةةت  

ع ليعةاود االرتفةا %00بنحةو  9009ه ليعاود االنخفةاع سةنة  %0.1ب تت ت   ي  بدا 9000الصرف األورو أمام اليوان الصي ي العام 

ومةن املالحةي أن سةعر صةرف اليةورو  ةةج   %02بنحةو  9002لرسةج  أكبةت انخفةاص لةه العةام  9001/9002مةر  أخةر  خةال  الفتةت  

تحسةةنا فةةي سةةعر صةةرف  9002تعةةرف سةةنة لأمةةام بنيةة  العنةةالت الرائةةد  ب الةةدوالر  الجنيةةه االسةةتتلي يه   9002انخفا ةةا كب ةةتا العةةام 

 االورو أمام اليوان الصي ي.

تت ةةتات علةة  السةةاحة الدوليةةة سةةوا  كانةةت اقتصةةادية أوسياسةةية   وقةةد عرفةةت املسةةعر الصةةرف شةةديد الحساسةةية لجنيةة  ويعتبةةت 

ينةةةر  هةةةا االقتصةةةاد العةةةالمي منةةةر أزمةةةة  واقتصةةةادية  أزمةةةة ماليةةةةوأعنةةةن  تعةةةرع العةةةالم إلةةة  أشةةةد  9002بالتحديةةةد نهايةةةة  األونةةةة األخ ةةةت  

مرةةةةةدد  تجربةةةةةة وحةةةةةد  نقديةةةةةة  9002ه حتةةةةةى برزمةةةةةة الةةةةةديون السةةةةةيادية تنةةةةةدل  فةةةةةي نهايةةةةةة   ومةةةةةا لبةةةةة  االقتصةةةةةاد أن يسةةةةةتعيد عافيتةةةةة 0292

العنةالت االرتاازيةة فةي العةالم  باالنهيار  بني  هرت الظروف ساهنت دشا  كب ت في تدهور أسعار صةرف العنةالت وبالخصةوص أكبةت

 الدوالر واألوروه.ب
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 ثانيا: أسعار الفائدة

في االتحاد    وقد كان معد  الفائد ألب  من خال  تطور عائدات السندات لويةة األب ينكن قياى أسعار الفائد  لويةة ا

مة  بدايةة  %1.99لتسج  انخفاع إلة   ٪2.22و  ٪2.02ب ن  تربرب  9002/9002وخال  الفتت  في بداية األلفية    ٪2.1األوروبي  

 أزمة الديون السيادية االوروبية  والشا  الجدو  التالي يو ي ذلك:

 2009/2012معدالت أسعار الفائدة  ويلة األجل خالل الفترة (:03-29لجدول رحم )ا

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الدو / السنوات

 1,31 1,11 1,44 2,20 2,94 3,64 4,27 3,82 4,12 4,55 4,56 4,07 82االحتاد االورويب 

 1,09 0,86 1,21 2,04 2,99 3,86 4,34 3,60 3,82 4,31 4,32 3,84 -91-منطفة اليورو 

 0,72 0,48 0,84 1,71 2,41 3,00 4,23 3,46 3,90 4,42 4,33 3,81 بلجيكا

 1,60 2,27 2,49 3,35 3,47 4,50 5,36 6,01 7,22 5,38 4,54 4,18 بلغاراي

 0,98 0,43 0,58 1,58 2,11 2,78 3,71 3,88 4,84 4,63 4,30 3,80 التشيك

 0,48 0,32 0,69 1,32 1,75 1,40 2,73 2,93 3,59 4,28 4,29 3,81 الدامنارك

 0,32 0,09 0,50 1,16 1,57 1,50 2,61 2,74 3,22 3,98 4,22 3,76 املانيا

 0,80 0,74 1,18 2,37 3,79 6,17 9,60 5,74 5,23 4,53 4,31 3,77 يرلنداا

 5,98 8,36 9,67 6,93 10,05 22,50 15,75 9,09 5,17 4,80 4,50 4,07 اليوانن

 1,56 1,39 1,73 2,72 4,56 5,85 5,44 4,25 3,98 4,37 4,31 3,78 اسبانيا

 0,81 0,47 0,84 1,67 2,20 2,54 3,32 3,12 3,65 4,23 4,30 3,80 فرنسا

 2,77 3,49 3,55 4,05 4,68 6,13 6,54 6,28 7,83 6,04 4,93 4,43 كرواتيا

 2,11 1,49 1,71 2,89 4,32 5,49 5,42 4,04 4,31 4,68 4,49 4,05 ايطاليا

 2,62 3,77 4,54 6,00 6,50 7,00 5,79 4,60 4,60 4,60 4,48 4,13 قربص

 0,83 0,53 0,96 2,51 3,34 4,57 5,91 10,34 12,36 6,43 5,28 4,13 التيفيا

 0,31 0,90 1,38 2,79 3,83 4,83 5,16 5,57 14,00 5,61 4,54 4,08 ليتوانيا

 0,54 0,25 0,37 1,34 1,85 1,82 2,92 3,17 4,23 4,61 4,46 3,30 سمبورغوكل

 2,96 3,14 3,43 4,81 5,92 7,89 7,63 7,28 9,12 8,24 6,74 7,12 اجملر

 1,28 0,89 1,49 2,61 3,36 4,13 4,49 4,19 4,54 4,81 4,72 4,32 مالطا

 0,52 0,29 0,69 1,45 1,96 1,93 2,99 2,99 3,69 4,23 4,29 3,78 هولندا

 0,58 0,38 0,75 1,49 2,01 2,37 3,32 3,23 3,94 4,36 4,30 3,80 النمسا

 3,42 3,04 2,70 3,52 4,03 5,00 5,96 5,78 6,12 6,07 5,48 5,23 بولندا

 3,05 3,17 2,42 3,75 6,29 10,55 10,24 5,40 4,21 4,52 4,42 3,91 الربتغال

 3,96 3,32 3,47 4,49 5,41 6,68 7,29 7,34 9,69 7,70 7,13 7,23 رومانيا

 0,96 1,15 1,71 3,27 5,81 5,81 4,97 3,83 4,38 4,61 4,53 3,85 سلوفينيا

 0,92 0,54 0,89 2,07 3,19 4,55 4,45 3,87 4,71 4,72 4,49 4,41 سلوفاكيا

 0,55 0,37 0,72 1,45 1,86 1,89 3,01 3,01 3,74 4,29 4,29 3,78 فنلندا

 0,65 0,54 0,72 1,72 2,12 1,59 2,61 2,89 3,25 3,89 4,17 3,70 السويد

اململكة املتحدة 
 الربيطانية

4,37 5,06 4,50 3,36 3,36 2,87 1,74 2,03 2,14 1,79 1,22 1,18 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doource:s  

وقد  ج   . 9002في عام  ٪0.1يص  إل  تل 9000/9002خال  الفتت  دشا  مطرد وقد انخف ت أسعار الفائد  في االتحاد االوروبي 

فةي  ٪0.2فةي ليتوانيةا وأملانيةا و  ٪0.1بة ن  الفائةد   عةدالتفةي االتحةاد االوروبةي  وقةد تراوحةت م الةدو  األع ةا هرا االنخفاع في معظةم 

 في اليونان. ٪2.0في رومانيا و  ٪2.0في بولندا و  ٪1.2في البتتتا  و  ٪1.0سنبت  وهولندا إل  الدننارك ولك

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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 البطالة في االتحاد االوروبي ت:معدال لثالفرع الثا

تسةةةةبوت أزمةةةةة اليةةةةورو فةةةةي تاةةةةالين ومشةةةةاك  ابتناعيةةةةة  ةةةةخنة وخاصةةةةة فينةةةةا يتعةةةةة  بارتفةةةةاع مسةةةةتويات البطالةةةةة  فعنةةةةدما حةةةةدر 

لنشا  االقتصادي أغةقت العديد من املؤسسات أبوا ها وقامت بتسريا عدد كب ةت مةن العنةا  وخف ةت األبةور االنكناا وتراب  ا

وأصةةبحت اإلعانةةات االبتناعيةةة التةةي تقةةدمرا الحاومةةة غ ةةت كافيةةةة وتةةدهورت بةةرلك الحالةةة الصةةحية والترائيةةة والتعةينيةةة وارتفعةةةت 

خةةةال  الفتةةةت   ودو  االتحةةةاد األوروبةةةي كاةةة الت البطالةةة فةةةي منطقةةةة اليةةةورو الجةةةدو  املةةةوالي يو ةةةي تطةةةور معةةةدو نسةةل الفقةةةر والبطالةةةة  

9002/9002. 

 2015  /2005 خالل الفترةاالتحاد األوروبي معدالت البطالة في  تغير (:03-22الجدول رحم )

 %الجنس ن

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدو / السنوات

 9,4 10,2 10,8 10,4 9,6 9,5 8,9 7,0 7,1 8,2 8,9 99ي االتحاد االوروب

 10,9 11,6 12,0 11,3 10,1 10,1 9,5 7,5 7,4 8,3 9,0 -02-منطفة اليورو 

 8,5 8,5 8,4 7,6 7,2 8,3 7,9 7,0 7,5 8,3 8,5 بلجياا

 9,2 11,4 13,0 12,3 11,3 10,3 6,8 5,6 6,9 9,0 10,1 بةتاريا

 5,1 6,1 7,0 7,0 6,7 7,3 6,7 4,4 5,3 7,2 7,9 التشيك

 6,2 6,6 7,0 7,5 7,6 7,5 6,0 3,4 3,8 3,9 4,8 الداننارك

 4,6 5,0 5,2 5,4 5,8 7,0 7,8 7,5 8,7 10,3 11,2 املانيا

 6,2 7,4 8,6 10,0 12,3 16,7 13,5 5,5 4,6 5,9 8,0 استونيا

 9,4 11,3 13,1 14,7 14,7 13,9 12,0 6,4 4,7 4,4 4,4 ايرلندا

 24,9 26,5 27,5 24,5 17,9 12,7 9,6 7,8 8,4 9,0 10,0 ليونانا

 22,1 24,5 26,1 24,8 21,4 19,9 17,9 11,3 8,2 8,5 9,2 اسبانيا

 10,4 10,3 9,9 9,4 8,8 8,9 8,7 7,1 7,7 8,5 8,5 فرنسا

 16,3 17,3 17,3 16,0 13,7 11,7 9,2 8,6 9,9 11,2 12,7 كرواتيا

 11,9 12,7 12,2 10,7 8,4 8,4 7,8 6,7 6,1 6,8 7,7 ايطاليا

 15,0 16,1 15,9 11,9 7,9 6,3 5,4 3,7 3,9 4,6 5,3 قبتص

 9,9 10,8 11,9 15,0 16,2 19,5 17,5 7,7 6,1 7,0 10,0 التيفيا

 9,1 10,7 11,8 13,4 15,4 17,8 13,8 5,8 4,3 5,8 8,3 ليتوانيا

 6,7 5,9 5,9 5,1 4,9 4,4 5,1 5,1 4,1 4,7 4,5 لوكسنبور 

 6,8 7,7 10,2 11,0 11,0 11,2 10,0 7,8 7,4 7,5 7,2 املجر

 5,4 5,8 6,4 6,3 6,4 6,9 6,9 6,0 6,5 6,8 6,9 مالطا

 6,9 7,4 7,3 5,8 5,0 4,5 3,4 2,8 3,2 3,9 4,7 هولندا

 5,7 5,6 5,4 4,9 4,6 4,8 5,3 4,1 4,9 5,3 5,6 الننسا

 7,5 9,0 10,3 10,1 9,7 9,7 8,2 7,1 9,6 13,9 17,8 بولندا

 12,6 14,1 16,4 15,8 12,9 11,0 9,6 7,7 8,1 7,8 7,7 البتتتا 

 6,8 6,8 7,1 6,8 7,2 7,0 6,9 5,8 6,4 7,3 7,2 رومانيا

 9,0 9,7 10,1 8,9 8,2 7,3 5,9 4,4 4,9 6,0 6,5 سةوفينيا

 11,5 13,2 14,2 14,0 13,6 14,4 12,0 9,5 11,1 13,4 16,3 سةوفاكيا

 9,4 8,7 8,2 7,7 7,8 8,4 8,2 6,4 6,9 7,7 8,4 افنةند

 7,4 8,0 8,1 8,0 7,8 8,6 8,4 6,2 6,2 7,1 7,8 السويد

 5,3 6,1 7,6 7,9 8,1 7,8 7,6 5,6 5,3 5,4 4,8 املنةكة املتحد  البتيطانية

Source :http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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 ةةةج  معةةةد  البطالةةةة فةةة  االتحةةةاد االوروبةةةى ارتفاعةةةات قياسةةةيات فةةةي السةةةنوات االخ ةةةت . و تعتبتاألزمةةةة اإلقتصةةةادية التةةةي عرفتهةةةا 

. وحتةةى فةةي فرنسةةا %90سةةبة البطالةةة ا مةةن بةة ن األسةةباب التةةي سةةاهنت فةةي ذلةةك. ففةةي اليونةةان و إسةةبانيا تجةةاوزت ن منطقةةة اليةةورو

ةةةت فةةةرص العنةةة  بالنسةةةبة  الف األشةةةخاص  خصوصةةةا الشةةةباب مةةةنهم والةةةرين يجةةةدون صةةةعوبة يومةةةا دعةةةد يةةةوم فةةةي دخةةةو  سةةةوق 
ّ
قة

أن معةدالت البطالةة فةي منطقةة اليةورو قةد  ةجةت أعلة  مسةتو  لرةا فةي عشةر يتنةي لنةا الجةدو  أعةالت  ةالحظةومن خةال  م.العن 

ألةةن  921وهةةرا دعةةد أن زاد خفةة  الشةةركات لعةةدد العةةامة ن فيها فسةةوق العنةة  فقةةد حةةوالي  9002فةةي سةةنة  %2.2سةةنوات بحةةوالي 

ليصة  إلة  حةوالي  9000لرستنر معد  البطالة في االرتفاع سنة  1  0222ورو وهو أعل  رقم  ج  منر وظيفة في دو  منطقة الي

  9000فةةةي  ربةةةال وامةةةرأ  فةةةي منطقةةةة اليةةةورو  ألةةةن 15905 اليوقةةةد وصةةة  عةةةدد العةةةالة ن عةةةن العنةةة  حةةةو فةةةي منطقةةةة اليةةةورو  00.0%

 ألن شخص 536ب في منطقة اليورو وقد ارتف  عدد البالة ن عن العن ألن شخص في دو  االتحاد األوروبي   ,22738وحوالي 

اسةةيا بديةةدا  ةةج  ارتفاعةةا قي حيةة   وقةةد اسةةتنر االرتفةةاع فةةي معةةد  البطالةةة 9002ألةةن عةةام  15069مقارنةةة بحةةوالي  9000سةةنة 

مةيةةةةون عالةةة  فةةة  منطقةةةةة  09قةةةد وصةةةة  عةةةدد البطةةةال ن و    9009سةةةنة فةةة  املائةةةةة  %00.0مقارنةةةة ب  9009 عةةةةام فةةة   % 1.00نسةةةوته 

سةةةنة  % 2.2  مقارنةةةة ب  9009عةةام فةة  املائةةةة فةةة   %00.2وبالنسةةةبة لةةدو  االتحةةةاد االوروبةةةى  بةتةةت نسةةةبة البطالةةةة .العنةةةة املوحةةةد  

بواقةةة  عةةن العنةة  زادت اعةةداد العةةالة ن    وقةةد9009مةيةةون عالةة  فةة  االتحةةاد االوروبةةى فةة  عةةام  92 . وكةةان هنةةاك اكثةةت مةةن 9000

حية  بةتةةت نسةبة البطالةةة السةائرت ن فةةي خطةط تقشةةفية و واليونةةان املت ةرر األكبةةت   وكانةةت اسةبانياملنطقتة ن  مةيةون فةة  ا 9حةوالي 

  هولنةدا  % 2.2الننسةا  :عن العن   اق  نسبة عالة ن التي  جةتومن ب ن الدو  االع ا    عل  التوالي %92.2و  % 24.8 هنا 

 . %2.2واملانيا   % 0.2لوكسنبور     % 2.9

وذلةك عل  التةوالي   %09و  %00.9حي  وصةت  9001أزمة البطالة في االتحاد األوروبي ومنطقة اليورو بالتزايد سنة  تواصة

 ج  رقم اليونان . وبحسل أغةبية البيانات الحدياة  فإن مستو  البطالة مشاةة الديون األوروبية خاصة في إسبانيا و  دسول 

 وأد  ارتفةةاع معةةدالت البطالةةة وصةةعوبة  مةةن الشةةبان عةةالة ن عةةن العنةة  %20أي أن نسةةبة  %92.0فةةي إسةةبانيا بةةةغ نحةةو قيا ةةاي 

ت مةةةن البةةةةدان التةةةي تعةةةاني مةةةن الحصةةةو  علةةة  الوظةةةائن إلةةة  انتشةةةار تظةةةاهرات االحتجةةةا  بةةة ن العنةةةا  الشةةةبان . وعلةةة  نقةةةي  الكا ةةة

بقيةةةت أي ةةةا معةةةدالت البطالةةةة فةةةي البتتتةةةا  علةةة  مباشةةةر  أيةةةة حةةةزم مسةةةاعدات.وقد معةةةدالت بطالةةةة عاليةةةة فةةةإن إسةةةبانيا لةةةم تتسةةةةم 

وتوابةةةه . %02.2 مسةةةجال حةةةوالي 9001رقنةةةا قياسةةةيا سةةةنة . حيةةة  بةةةةغ معةةةد  البطالةةةة السةةةنوي  فةةةي ارتفةةةاع مسةةةتنر امتةةةداد سةةةنوات

اني مةةةةةن معةةةةةدالت عاليةةةةةة فةةةةةي البطالةةةةةة  ةةةةةتولات مةةةةةن قبةةةةة  موالنيهةةةةةا واملقر ةةةةة ن الةةةةةدولي ن ووكةةةةةاالت التصةةةةةنيفات البةةةةةةدان التةةةةةي تعةةةةة

  99بةغ عدد العالة ن عن العن  في دو  االتحاد األوروبي في فقد  9002أما عام . االئتنانية لتحس ن و   البطالة الحاد
س
 و مةيونا

  فينةةةا بةةةةغ عةةددهم فةةةي دو  منطقةةةة اليةةةور  884 
س
  02 وشخصةةا

س
  220 ومةيونةةا

س
معةةةد  البطالةةةة فةةةي دو  وبالتةةةالي فقةةةد انخفةة   .شخصةةةا

   %00.2 وبةةةغ اليةةورو
س
 0.2فقةةد انخفةة  العةةدد بحةةوالي    9009 عةةام   وأقةة  معةةد  منةةر %00.2العةةام املا ةةاي  حيةة  كةةان بمقارنةةة

نسبة البطالة فةي إسةبانيا عت وقد ترابمةيون شخص في منطقة اليورو   0.9مةيون شخص في مجن  دو  االتحاد  ومنهم حوالي 

كنةةا .9002العةام  %2.9   إلةة 9002العةام فةةي  %00.2كنةا انخف ةةت فةي بةتاريةةا مةن . 9002عةةام  %99.0  إلة  9002عةةام  %92.2مةن 

منةا لنةرن  9002العةام  %2.2إلة   9002سةنة  %2وانخف ت أي ا فةي أملانيةا مةن   %00.2إل   %01.9انخف ت في سةوفاكيا من 

اع فةةةي معةةةد  فنةنةةةدا ارتفةةةحةةة ن عرفةةةت  فةةةي.ن إنفةةةاق املسةةةتهةك ن سيواصةةة  قيةةةاد  الننةةةو فةةةي اقتصةةةاد االتحةةةاد األوروبةةةياألسةةةواق إلةةة  أ

ويربة  محةةةون  .9002عةام  %2.00  إلة  نحةو 9002 عةام %00.1وارتفعةت البطالةة فةي فرنسةا مةن .  %2.2  إل    %2.9من  البطالة 

                                       
دراسلة -دراسة في العالحات السببية بين انتشار األزمات والتكتل االحتصلادي  -التكتالت االحتصادية في ميزان األزمة العاملية بوصوي  صالي رحينة   -1

 .012مرب  ساب   ص  -يحالة اليونان ضمن التكتل االوروب
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نسا الة  ت ةرر قطاعةات حيويةة بةرا  االزمةة املاليةة التةي دفعةت مصةان  عديةد  الة  اقتصاديون ارتفاع نسبة العالة ن عن العن  في فر 

وبحسل تقرير نشرت مكتل اإلحصا  األوروبي  فقد ارتفعت نسبة البطالة في االتحاد األوروبي . 1إغالق ابوا ها واالستتنا  عن عنالرا

 ل األزمت ن األمريكية واألوروبية.وهرا دسو2 %99.9إل   %02.2  من 9009/9002ب ن الشباب  خال  الفتت  

ا في معد  البطالة في االتحاد األوروبي إل  وقد  لرسج  أدنةى مسةتو   9002باملئة في اكتوبر  9ر1أظررت بيانات رسنية   انخفا س

وذكةةرت البيانةةات الصةةةادر  عةةن مكتةةل اإلحصةةةا ات األوروبةةي بيوروسةةتاته أن معةةةد  البطالةةة فةةي أكتةةةوبر  . 9002مسةةتو  منةةر فبتايةةر 

وأ ةةافت البيانةةات أن معةةد  البطالةةة فةةي   9002فةةي اكتةةوبر مةةن العةةام  %2.0و  9002سةةوتنبت  شةةرر %9.2ترابةة  مقارنةةة بنسةةبة  9002

ةةةا أدنةةةةى  9002فةةةةي الفتةةةت  ذا هةةةا مةةةن  %00.2مقابةةة   9002فةةةي اكتةةةوبر  %2.9منطقةةةة اليةةةورو انخفةةة  إلةةة   ةةةا بةةةرلك االنخفةةةاع أي س محققس

ا و  90وأشار مكتل بيوروستاته إل  أن  .9002 مستو  لةبطالة في املنطقة منر يوليو ألن نسنة من الجنس ن في االتحاد  229مةيونس

ةةةا و  02األوروبةةةي مةةةنهم    فينةةةا انخفةةة  معةةةد  البطالةةةة فةةةي 9002آالف شةةةخص مةةةن منطقةةةة اليةةةورو كةةةانوا عةةةالة ن فةةةي اكتةةةوبر 209مةيونس

ا آ 029ألن شخص في االتحاد األوروبي و  020نحو  9002سوتنبت   3.خرين بننطقة اليوروألفس

  االتحاد االوروبيالتض م في معدالت  :الفرع الرابع 

 االقتصةادي ن والحاومةات  الخبةتا  لةرف مةن االهتنةام مةن كب ةت قسةطا نالةت التةي االقتصةادية املشةكالت أكبةت أحد هو التنخم

 متت ةتات بةاىي علة  ومتعديةة  بالتةة آيةار مةن لةه ملةا والةدولي  الةول ي املسةتو   علة  االقتصةادية لةسياسةات صةعبا امتحانةا ويناة 

تةنخف   بدربةة النقةود كنيةة زيةاد " برنةه التنةخم الكنيةة النظريةة االبتناعيةة  وقةد عةرف أنصةار وعلة  املجةاالت الكلةي االقتصةاد

 و4لةنقةود. يةالشةرائ القةو  أنةه إنخفةاع علة  اي ةا يعةرف و   يابةت الةدخ  بقةا  مة  األسةعار معةدالت فةي إرتفةاع أو النقةود قينةة معرةا

 :5ما  املختةفة الحاالت من عدد لوصن مصطلي التنخم يستخدم

 األبور  ما  الدخ  النقدي عناصر من عنصر أو النقدية الدخو   ارتفاع   -    .لألسعار العام املستو   في املفر  االرتفاع -

 .النقدية األرصدة خلق يف طاإلفرا     -             .التكاليف ارتفاع      -                .األربا  أو

 فةي ارتفةاع يحةدر املنكةن أن مةن أنةه بنع ةى واحةد  وقةت فةي واحةد اتجات املختةفة في الظواهر هرت تتحرك أن ال روري  من ولرس

 فةي ارتفةاع أن يصةحبه دون  التاةالين ارتفةاع فةي يحةدر أن املنكةن مةن أنةه كنةا النقةدي  فةي الةدخ  ارتفةاع يصةحبه أن دون  األسةعار

 فةإن أخةر   وبعبةار  .النقديةة الةدخو   أو األسةعار فةي ارتفةاع أن يصةحبه دون  النقةود خةة  فةي إفةرا  يحةدر أن ومةن املحتنة   األربةا 

  دع را مستقةة عن ظواهر اي « التنخم» منها ك  عل  أن يطة  ينكن التي املختةفة الظواهر
س
 هو االستقال  وهرا ما حد إل  دع ا

 .التنخم ممفرو  تحديد في اإلرباك الري يا ت

 حيةةةةةةةة  تةةةةةةةةؤدياالقتصةةةةةةةةاد ال تو  الت خنية في  األكثةةةةةةةةت تةةةةةةةةريرا نتيجةةةةةةةةةهي بنختةةةةةةةةةن شةةةةةةةةرائحه أفراد النجتن   دخةةةةةةةةو  وتعةةةةةةةةد     

 وأثةةةةةحابين ةةةةةة الننتجةةةةةفئ تناةةةة الحقيقية لفئة قةيةة في النجتن   زيةةةةاد  الةةةةةدخو  إلى  مسةةةةتويات األسةةةةعارالنتوالية في  االرتفاعةةةةات

 أسةعارها.والتتيرات النستنر  في  منتجا هةا ىةةب عةةةال ةوالناتجةة عةن الزيةاد  فةي   ئةةة التةي تحققرةاالطا األموا  نظرا لألربةا رؤوى 

                                       
   علةةة  املوقةةة  االلكتتونةةةي:02:22  علةةة  السةةةاعة 92/02/9001نشةةةرت يةةةوم   فرنسلللا فلللي العملللل علللن العلللا لين لعلللدد حياسللل ي رحلللم  عةةةدم ذكةةةر الااتةةةل - 1

france/-in-unemployment-of-levels-http://arabic.euronews.com/2013/04/25/record 
2-TRT يةون التتكيةة هيئةة اإلذاعةة والتةفز فلي ترايلا   %18تن فض للل” بطالة الشباب“بينما ترتفع في أوروبا.. نسبة   العربيةhttp://www.trtarabic.tv/   

 .90:22عل  الساعة  09/09/9002 وألة  عةيها يوم 02/02/9002نشرت يوم   
 00/09/9002  نشرت يةوم   JAZIRAHONLINE.COM-HTTP://WWW.AL   2006معدل البطالة في أوروبا ين فض إلى أدنى مستوى منإل الجزير   -3

 .90:01  عل  الساعة09/09/902  ألة  عةيه يوم 09:29عل  الساعة 

 .021  ص9000  دار صفا   عنان  االردن  النقود والبنوكرشاد العصار  رياع الحة ي   - 4
 .9 ص 2012أكتوبر   الاويت املصرفية  الدراسات  معرد 3العدد - امسةالخ  مجةة ا ا ات   السةسةةالتض م االحتصادي  توعوية نشر  -5

http://arabic.euronews.com/2013/04/25/record-levels-of-unemployment-in-france/
http://arabic.euronews.com/2013/04/25/record-levels-of-unemployment-in-france/
http://www.trtarabic.tv/
http://www.al-jazirahonline.com/
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 وأثةحاب الاابتةة الةدخو   أثةحاب املجتنة  وت ةم أفةراد غالبيةة تناة  والتةي الاانيةة  الفئةة معانةا  تةزداد الوقةت نفةس وفةي

 الةرين مةن األفةراد وغ ةتهم التةوف ت ودا ة  وأثةحاب لسةندات ا وحنةةة التقاعديةة  واةي الطبقةة املتوسةطة وال ةعيفة. املعاشةات

ف  القةدر  الشةرائية لةنةوالن وبالتةالي فالقةدر  الشةرائية وهكرا تةنخالتنةخم. معةدالت ارتفةاع نتيجةة الحقيقةة دخةولرم تقة 

الن تةةةنخف    لةنةةةوالن اةةةي فةةةي عالقةةةة عكسةةةية مةةة  مسةةةتو  العةةةام لألسةةةعار  فاةنةةةا ارتفعةةةت األسةةةعار فةةةإن القةةةدر  الشةةةرائية لةنةةةو 

 1والعكس ثحيا.

    2005/2019خالل الفترة (: معدل التض م في االتحاد األوروبي 03-28جدول رحم )

                                       
   موسةةةةةةوعة   http://iefpedia.com/arab     انعكاسلللللللات التض للللللللم علللللللى القلللللللدرة الشلرائيلللللللة للمستهللللللللك الجلزائلللللللري  بوهةةةةةةةةةنة كةاةةةةةةوم   بةةةةةةةن عةةةةةةةز  محنةةةةةةةد -1

 .2 ص 90:09عل  الساعة  9002أفري   2وي  اإلسالمي  مشرت يوم االقتصاد والتن

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005    % الدو / السنوات

 0,3 0 0,5 1,5 2,6 3,1 2,1 1 3,7 2,4 2,3 2,3 99االتحاد االوروبي 

 0,2 0 0,4 1,3 2,5 2,7 1,6 0,3 3,3 2,2 2,2 2,2 -02-ورو منطفة الي

 1,8 0,6 0,5 1,2 2,6 3,4 2,3 0 4,5 1,8 2,3 2,5 بلجياا

 1,3- 1,1- 1,6- 0,4 2,4 3,4 3 2,5 12 7,6 7,4 6 بةتاريا

 0,6 0,3 0,4 1,4 3,5 2,2 1,2 0,6 6,3 2,9 2,1 1,6 التشيك

 0 0,2 0,4 0,5 2,4 2,7 2,2 1 3,6 1,7 1,8 1,7 الداننارك

 0,4 0,1 0,8 1,6 2,1 2,5 1,1 0,2 2,8 2,3 1,8 1,9 املانيا

 0,8 0,1 0,5 3,2 4,2 5,1 2,7 0,2 10,6 6,7 4,4 4,1 استونيا

 0,2- 0 0,3 0,5 1,9 1,2 1,6- 1,7- 3,1 2,9 2,7 2,2 ايرلندا

 0 1,1- 1,4- 0,9- 1 3,1 4,7 1,3 4,2 3 3,3 3,5 اليونان

 0,3- 0,6- 0,2- 1,5 2,4 3 2 0,2- 4,1 2,8 3,6 3,4 اسبانيا

 0,3 0,1 0,6 1 2,2 2,3 1,7 0,1 3,2 1,6 1,9 1,9 فرنسا

 0,6- 0,3- 0,2 2,3 3,4 2,2 1,1 2,2 5,8 2,7 3,3 3 كرواتيا

 0,1- 0,1 0,2 1,2 3,3 2,9 1,6 0,8 3,5 2 2,2 2,2 ايطاليا

 1,2- 1,5- 0,3- 0,4 3,1 3,5 2,6 0,2 4,4 2,2 2,2 2 قبتص

 0,1 0,2 0,7 0 2,3 4,2 1,2- 3,3 15,3 10,1 6,6 6,9 التيفيا

 0,7 0,7- 0,2 1,2 3,2 4,1 1,2 4,2 11,1 5,8 3,8 2,7 ليتوانيا

 0 0,1 0,7 1,7 2,9 3,7 2,8 0 4,1 2,7 3 3,8 لوكسنبور 

 0,4 0,1 0 1,7 5,7 3,9 4,7 4 6 7,9 4 3,5 املجر

 0,9 1,2 0,8 1 3,2 2,5 2 1,8 4,7 0,7 2,6 2,5 مالطا

 0,1 0,2 0,3 2,6 2,8 2,5 0,9 1 2,2 1,6 1,6 1,5 هولندا

 1 0,8 1,5 2,1 2,6 3,6 1,7 0,4 3,2 2,2 1,7 2,1 الننسا

 0,2- 0,7- 0,1 0,8 3,7 3,9 2,6 4 4,2 2,6 1,3 2,2 بولندا

 0,6 0,5 0,2- 0,4 2,8 3,6 1,4 0,9- 2,7 2,4 3 2,1 البتتتا 

 1,1- 0,4- 1,4 3,2 3,4 5,8 6,1 5,6 7,9 4,9 6,6 9,1 رومانيا

 0,2- 0,8- 0,4 1,9 2,8 2,1 2,1 0,9 5,5 3,8 2,5 2,5 سةوفينيا

 0,5- 0,3- 0,1- 1,5 3,7 4,1 0,7 0,9 3,9 1,9 4,3 2,8 سةوفاكيا

 0,4 0,2- 1,2 2,2 3,2 3,3 1,7 1,6 3,9 1,6 1,3 0,8 فنةندا

 1,1 0,7 0,2 0,4 0,9 1,4 1,9 1,9 3,3 1,7 1,5 0,8 السويد

 0,7 0 1,5 2,6 2,8 4,5 3,3 2,2 3,6 2,3 2,3 2,1 املنةكة املتحد  البتيطانية

http://iefpedia.com/arab
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Source :http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1  

قةةةةةد شةةةةةردت معةةةةةدالت التنةةةةةخم تباينةةةةةا منةةةةةر بدايةةةةةة األزمتةةةةة ن املةةةةةاليت ن العامليةةةةةة واألوروبيةةةةةة   وهةةةةةرا رابةةةةة  إلةةةةة  التةةةةةداب ت التةةةةةي اتبعتهةةةةةا 

فقةةةد رت علةةة  معةةةد  الننةةةو االقتصةةةادي  الحاومةةةات ملوابرةةةة األزمةةةة والتةةةي قةةةد أدت إلةةة  زيةةةاد  األمةةةر سةةةو ا كنةةةا أن هةةةرت التطةةةورات أيةةة

 الةديون  وأزمة من برة الدولية العوام  م  تفاعال واالرتفاع االنخفاع ب ن التنخم معدالت في كب تا اليورو تربربا منطقة جةت 

ال  خة واالتحةاد االوروبةي ابنةاال ارتفاع معد  التنخم في منطقة اليورونالحي الجدو  أعالت    ومن خال  تحةي  السيادية الديون 

 9002عةةام % 9.2مقارنةةة ب  9009سةةنة  %1.2فةةي منطقةةة اليةةورو و  9002فةةي عةةام  %9.9مقارنةةة مةة   %1.1حيةة  بةةةغ  9009ال  عةةام خةة

ويعود السول في ارتفاع معد  التنخم إل  تداعيات األزمة املاليةة واالقتصةادية التةي  ةربت مختةةن اقتصةادات  في االتحاد األوروبي

ويربةة  ذلةةك إلةة  االرتبةةا  القةةوي لالقتصةةاد األوروبةةي باالقتصةةاد األمرياةةي مةةن  االتحةةاد األوروبةةيلةة  دو  العةةالم والتةةي كةةان تري تهةةا أشةةد ع

خةال  قنةةوات تةةدوي  األزمةةة خصوصةةا منهةةا قنةا  سةةوق النقةةد " االرتبةةا  الةةدوالري"  وهةةو مةا يةةنعكس سةةةبا علةة  املسةةتو  العةةام لألسةةعار 

واالتخةاد األوروبةي  يؤدي تدريجيا النخفاع معدالت الننو في منطقة اليورو ما ومن يم االستهالك ورفاهية األفراد بصفة عامة وهرا

مسةةجال علةة   9000و 9000 تي  ليعةةاود مةةر  أخةةر  االرتفةةاع سةةن 9002 ولكةةن سةةرعان مةةا عةةاود التنةةخم االنخفةةاع خةةال  العةةام  كاةة 

عرفةةت ال ةةتو  ترابعةةا  9009وبدايةةة مةةن سةةنة  فةةي االتحةةاد األوروبي %1.0  %9.0فةةي منطقةةة اليةةورو و   %9.2  %0.2 التةةوالي حةةوالي

فةي املنطقتة ن وهةرا %0نسةبة  9002عةام  معةدالت التنةخم ةجةت  فقةد. كب تا وهرا نتيجةة السةتنرار االتجةات الازولةي ألسةعار الطاقةة

 %2.2قة  فقد انخف ت أسعار الطا  م  استنرار هبو  أسعار الطاقة الري أبط  تري ت ارتفاع أسعار السة  الصناعية والخدمات

وتسةةارع  .فةةي الشةرر السةاب  % 0.2 قارنةة بة  ميةفةي بوية  % 0.1 إلةة   انخفا ةا وزادت أسةعار األغريةةة غ ةت املصةنعة .9002فةي بويةيةة 

املسةةتهةك ن األسا ةةةاي الةةري يسةةتا ي أسةةةعار  أسةةعار مؤشةةر أو التنةةخم األسا ةةةاي-معةةد  تنةةخم أسةةعار الخةةةدمات والسةةة  الصةةناعية 

معةةدالت  9002وقةةد  ةةجةت سةةنة .1 9002 انو بةةفةةي  % 0.9مقارنةةة مةة   9002فةةي بويةةةة  % 0.2زادت األسةةعار حيةة   – التةةرا  والطاقةةة

  وهةةةو ٪0.9إلةةة   9002ومن املتوقةةة  أن يصةةة  معةةةد   التنةةةخم األسا ةةةاي لسةةةنة ألوروبةةةي.دولةةةة مةةةن دو  االتحةةةاد ا 00تنةةةخم سةةةةبية فةةةي 

 9002.2نفس املستو  الري كان عةيه عام 

  مقارنةة 9002علة  أسةاى سةنوي  فةي بةانفي  %0.9بنسةبة  -دولةة 02 -صعدت أسعار املستهةك" التنخم" فةي منطقةة اليةوروقد و 

اإلحصةا ات األوروبية"يوروسةةتات" فةي تقريةر لةه اليةةوم  إن نسةبة التنةخم فةي االتحةةاد فةي ديسةنبت السةةاب  عةيةه.وقا  مكتةل  %0.0مة  

فةةي الشةةةرر السةةاب  عةيه.وتتجةةه نسةةةل  %0.9شةةرر بةةةانفي علةة  أسةةاى سةةنوي  مقارنةةةة مةة   %0.2بةتةةت  -دولةةةة 99يتاةةون مةةن -األوروبةةي

  لكنهةا تسة ت بةةوت ت  %1و املسةةتويات املسةتهدفة أسةعار املستهةك"التنةخم"  فةي كةة  مةن منطقةة اليةورو واالتحةةاد األوروبةي لةصةعود نحة

بطيئة  ويعد صعود أسعار الطاقة"النفط الخام واملحروقات دشا  رئرس"  العام  األو  والرئرس في صعود نسل التنخم  في ك  

 %002نفط الخام بنسبة من منطقة اليورو واالتحاد األوروبي  وفقا ملا ذكرته وكالة"األنا و " التتكية لألنبا . وصعد سعر برمي  ال

 من 9002مقارنة م  الفتت  املناظر  من العام املا اي  9002خال  بانفي 
س
 إل  حدود  92  صعودا

س
 في الوقت الحالي. 22دوالرا

س
 3دوالرا

 

 

                                       
بتوقيةةت أبةةوظ ي   09:20 - 9002يوليةةوخ  10  الجنعةةة / http://www.skynewsarabia.com اسللتقرار التضلل م فللي منطقللة اليللورو   sky newsعربيةةة-1

 .02:00  الساعة   عل92/09/9002ألة  عةيه يوم 
2- European commission, European economy forecast -autumn 2016-,novembre 2016,p43. 

  الشلللللللللللهر املا للللللللللل ي  %1.2اإلحصلللللللللللاءات األوروبيلللللللللللة: نسلللللللللللبة التضللللللللللل م فلللللللللللي  االتحلللللللللللاد األوروبلللللللللللي  بلغللللللللللل     الةةةةةةةةةةةولن بوابةةةةةةةةةةةة الكتتونيةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةامةة-3

http://www.elwatannews.com/news/details/1905690    علةةةةةة   92/09/9002 ألةةةةةةة  عةيهةةةةةةا يةةةةةةوم 02:22علةةةةةة  السةةةةةةاعة  99/09/9002نشةةةةةةرت يةةةةةةوم

 .02:12الساعة 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=170699&ifr=1&kwn=%u0623%u0633%u0639%u0627%u0631&exp=2390017
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=170699&ifr=1&kwn=%u0623%u0633%u0639%u0627%u0631&exp=2390017
http://www.skynewsarabia.com/
http://www.skynewsarabia.com/
http://www.elwatannews.com/news/details/1905690


 االتحاد االوروبي تداعيات أزمة الديون السيادية األوربية على تدفق االستثمار االجنبي املباشر إلى .......الفصل الثالث 

 

118 

  التحاد االوروبيلفي امليزانية العامة العامة االتجاهات : امسالفرع ال

 داتااإلير  وتقدير توق  ينكن بواسطتها التي العنةية " أّنها عل   02مادته  في  اليةامل بقوان ن املتعة  الفرنساي القانون يعرفرا 

وبالتةالي ينكةةن القةو  أن امل زانيةة العامةة لةدولةةة تقةوم علة  تقةدير اليةةرادات الدولةة ونفقا هةا خةةال   1. "لةدولةةة السةنوية والنفقةات

 فتت  زمنية معينة تحدد غالبا دسنة.

اعتنةةاد م زانيةةةة االتحةةةاد  ألوروبيةةةة واملفو ةةية ا يتعةة ن علةةة  البتملةةان األوروبةةةي ومجةةةس الةةةوزرا  وروبةةةيوبالحةةدي  عةةةن االتحةةاد اال 

ا ةةةةافة إلةةة  امل زانيةةةةة العامةةةة لةدولةةةةة يقةةةةوم  مةةةةن النةةةاتج املحلةةةةي اإلبنةةةالي لةةةةةدو  األع ا %0تناةةة  تقريبةةةةا حيةةةة     األوروبةةةي كةةةة  عةةةام

م زانيةة  MFFsالتطةا  املةالي متعةدد السةنوات نا  يال  2ملد  سب  سنوات. FFM لسنواتمتعدد اإلار مالي باعتناد األوروبي أي ا 

. وهةةو فةةي هةةرت السةةنوات  دد الحةةد األق ةةاى الةةري ينكةةن أن ينفقةةه االتحةةاد األوروبةةي علةة  أولوياتةةهيحةة وهةةبةة   تتطةةي عةةد  سةةنوات

التفةةةاوع علةةة  امل زانيةةةة العامةةةة لةدولةةةة  ةةةنن ويجةةةري   هةةةدف إلةةة   ةةةنان تطةةةور إنفةةةاق االتحةةةاد األوروبةةةي بنةةةا يتناشةةةاى مةةة  سياسةةةاته.

  حدود اإلنفاق املبرنة في إلار التنوي  املتعدد األلراف.

إال أن دعةة  دو  االتحةةاد االوروبةةي خرقةةت  %1 أقةةرت معاهةةد  ماسةةتتيخت أن ال تتجةةاوز نسةةبة العجةةز فةةي املوازنةةة العامةةةوقةةد  

ه ويحص  % 2.2-ه واسبانيا ب%00.1-ه تةيها اليونان ب%09.2-تقدر بب 9000هرت النسبة بكا ت من بينها ايرلندا برعل  نسبة سنة 

إل  اتجاهات امل زانية العامة خال  الفتت   التالييش ت الجدو  العجز في املوازنة العامة عندما ياون اإلنفاق أكبت من اإليرادات   و 

 . االتحاد االوروبيفي  9002/9002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
-9002ت   بجايةةة الجزائر   بامعةةة عبةد الرحنةةان م ة-مطبوعةة موبرةةة لطةبةة السةةنة الاانيةة– محاضللرات فلي حللانون امليزانيلة العامللةأوكية  محنةةد أمة ن  -1

 .9   ص9002
2-Directorate for European Affairs DEA,The European Union , Switzerland, October 2016 , p17. 



 االتحاد االوروبي تداعيات أزمة الديون السيادية األوربية على تدفق االستثمار االجنبي املباشر إلى .......الفصل الثالث 

 

111 

 2005/2015روبي رصيد خالل الفترة مليزانية العامة لدول االتحاد األو ( : ا03-26جدول رحم)

 of BIP   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %      الدو / السنوات

 2,4- 3,0- 3,3- 4,3- 4,6- 6,4- 6,6- 2,4- 0,9- 1,6- 2,5- 99االتحاد االوروبي 

 2,1- 2,6- 3,0- 3,6- 4,2- 6,2- 6,3- 2,2- 0,6- 1,5- 2,6- -02-منطفة اليورو 

 2,5- 3,1- 3,0- 4,2- 4,1- 4,0- 5,4- 1,1- 0,1 0,2 2,6- بلجياا

 1,7- 5,5- 0,4- 0,3- 2,0- 3,1- 4,1- 1,6 1,1 1,8 1,0 بةتاريا

 0,6- 1,9- 1,2- 3,9- 2,7- 4,4- 5,5- 2,1- 0,7- 2,3- 3,1- التشيك

 1,3- 1,4 1,0- 3,5- 2,1- 2,7- 2,8- 3,2 5,0 5,0 5,0 الداننارك

 0,7 0,3 0,2- 0,0 1,0- 4,2- 3,2- 0,2- 0,2 1,7- 3,4- املانيا

 0,1 0,7 0,2- 0,3- 1,2 0,2 2,2- 2,7- 2,7 2,9 1,1 استونيا

 1,9- 3,7- 5,7- 8,0- 12,6- 32,1- 13,8- 7,0- 0,3 2,8 1,6 ايرلندا

 7,5- 3,6- 13,2- 8,8- 10,3- 11,2- 15,1- 10,2- 6,7- 5,9- 6,2- اليونان

 5,1- 6,0- 7,0- 10,5- 9,6- 9,4- 11,0- 4,4- 2,0 2,2 1,2 اسبانيا

 3,5- 4,0- 4,0- 4,8- 5,1- 6,8- 7,2- 3,2- 2,5- 2,3- 3,2- فرنسا

 3,3- 5,4- 5,3- 5,3- 7,8- 6,2- 6,0- 2,8- 2,4- 3,4- 3,9- كرواتيا

 2,6- 3,0- 2,7- 2,9- 3,7- 4,2- 5,3- 2,7- 1,5- 3,6- 4,2- ايطاليا

 1,1- 8,8- 4,9- 5,8- 5,7- 4,7- 5,4- 0,9 3,2 1,0- 2,2- قبتص

 1,3- 1,6- 0,9- 0,8- 3,4- 8,5- 9,1- 4,1- 0,7- 0,6- 0,4- التيفيا

 0,2- 0,7- 2,6- 3,1- 8,9- 6,9- 9,1- 3,1- 0,8- 0,3- 0,3- ليتوانيا

 1,6 1,5 1,0 0,3 0,5 0,7- 0,7- 3,4 4,2 2,0 0,1 لوكسنبور 

 1,6- 2,1- 2,6- 2,3- 5,5- 4,5- 4,6- 3,6- 5,1- 9,3- 7,8- املجر

 1,3- 2,0- 2,6- 3,7- 2,6- 3,2- 3,3- 4,2- 2,3- 2,6- 2,7- مالطا

 1,9- 2,3- 2,4- 3,9- 4,3- 5,0- 5,4- 0,2 0,2 0,2 0,3- هولندا

 1,0- 2,7- 1,4- 2,2- 2,6- 4,5- 5,4- 1,5- 1,4- 2,6- 2,6- الننسا

 2,6- 3,4- 4,1- 3,7- 4,8- 7,3- 7,3- 3,6- 1,9- 3,6- 4,0- بولندا

 4,4- 7,2- 4,8- 5,7- 7,4- 11,2- 9,8- 3,8- 3,0- 4,3- 6,2- البتتتا 

 0,8- 0,8- 2,1- 3,7- 5,4- 6,9- 9,5- 5,5- 2,8- 2,1- 0,8- رومانيا

 2,7- 5,0- 15,0- 4,1- 6,7- 5,6- 5,9- 1,4- 0,1- 1,2- 1,3- سةوفينيا

 2,7- 2,7- 2,7- 4,3- 4,3- 7,5- 7,8- 2,4- 1,9- 3,6- 2,9- سةوفاكيا

 2,8- 3,2- 2,6- 2,2- 1,0- 2,6- 2,5- 4,2 5,1 3,9 2,6 فنةندا

 0,2 1,6- 1,4- 1,0- 0,2- 0,1- 0,7- 1,9 3,3 2,2 1,8 السويد

 4,4- 5,8- 5,7- 8,3- 7,6- 9,6- 10,2- 4,9- 2,9- 2,7- 3,3- املنةكة املتحد  البتيطانية

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.dosource: 

النقةةةةةدي تعتبةةةةت اإلحصةةةةةا ات املتعةقةةةةة بامل زانيةةةةةة العامةةةةةة لةدولةةةةة  ةةةةةرورية لتحديةةةةد ثةةةةةحة اقتصةةةةةادات الةةةةدو  األع ةةةةةا  فةةةةي االتحةةةةةاد 

لحفا  عل  العجز والديون أق  بااألوروبي النقدي االتحاد في عرد الدو  األع ا  ته تSGPتحت ميااق االستقرار والننو بو األوروبي. 

مةةن النةةاتج  ٪ 20 العةةام مةةن النةةاتج املحلةةي اإلبنةةالي   فةةي حةة ن ال ينكةةن أن يتجةةاوز الةةدين ٪ 1 - عجةةز املوازنةةة تجةةاوز يمةةن قةةيم معينةةة: أال 

 املحلي اإلبنالي. 

وبالخصةوص خةال  فتةت  األزمةة تسةجي  معةدالت عجةز مةوازاني فاقةت أ ةعاف النسةبة املتفة  عةيهةا  PIIGSعرفت بنية  دو  وقد 

 PIIGSه ماعدا ايطاليا والتي  ج  معد  العجز املوازني فيها نسل معقولة نوعا ما مقارنة بباىي دو  %1بميااق االستقرار والننو في 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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مياةةةاق االسةةةتقرار محققةةةة النسةةةبة املتفةةة  عةيهةةةا فةةةي  9009ليةةةا تحسةةةنا ملحوظةةةا بدايةةةة مةةةن سةةةنة   وقةةةد عرفةةةت املوازمةةةة العامةةةة اليطا

 ةةجةت أربةة  دو  أع ةةا  فةةي االتحةةاد األوروبةةي   9002وبالحةةدي  عةةن سةةنة وهةةرا رابةة  لبدايةةة تعةةافي االقتصةةادي االيطةةالي .والننةةو 

ه فةةي خنةةس دو  %1جةةز املةةوازني النسةةبة املتفةة  عةيهةةا بوفةةي حةة ن فاقةةت نسةةبة الع بور نواةةي أملانيا سويد اسةةتونيا ولوكسةة  فائ ةةا

واةةةي دو  مةةةةن منطقةةةة اليةةةةورو والتةةةةي يةةةةزم  عةيهةةةةا  قةةةانون منطقةةةةة اليةةةورو الحفةةةةا  علةةة  نسةةةةبة عجةةةةز  واةةةي اليونةةةةان  فرنسةةةا  اسةةةةبانيا

-مةةن أو يسةةاوي  أقةة  مةةوازنيعجةةز  بةةاىي الةةدو   ةةجةت  وقةةد خةةار  منطقةةة اليةةورو بريطانيةةا و كروا هةةا مةةن النةةاتج املحلةةي %1التفةةوق 

 .من الناتج املحلي اإلبنالي  1.0٪

 االيرادات الحكومية:أوال:

 لرةا التادعةة العامةة األشةخاص مةن وغ تهةا الدولةة عةيهةا تحصة  التةي األمةوا  أو النقدية املبالغ اي مجنوعة  العامة اإليرادات

 ينكةن العامةة اإليةرادات تقسةينات تعةدد رغةمو  التنفيةر  مو ة  لةدولةة املاليةة السياسةة وو ة  العامةة النفقةات تتطيةة دتيةة

العامةة  ال ةرائل  العامةة  القةروع الجديةد  الرسةوم النقةدي الدولةبالةدوم نه  اإلصةدار أمةالك إيةرادات :يةرتي فينةا إبنالرةا

 1الدولية. واإلعانات

لة  ياليةة  مصةادر  رئرسةية وبالحدي  عن االتحاد األوروبي  فال ينكنه أن يفرع  رائل أو رسوم. بدال من ذلك فرو يعتنةد ع

 2 إليراداته اي:

 ه01-02بأنظر امللح  رقم  -دو  األع ا  في االتحاد األوروبيمساهنات من ال- 

 نسبة مئوية من إيرادات رسم القينة امل افة-TVA-  لةدو  األع ا 

 .رسوم االست تاد املفرو ة عل  الحدود الخاربية لالتحاد األوروبي 

 تعود إل  الدو  األع ا .العامة لالتحاد األوروبي  امل زانية  ايراداتمن  ٪20ي حواللرلك ينكن القو  أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .92  ص9002/9002  بامعة محند خي ر  دسكر  الجزائر -لطةبة السنة الاانية لرسانس -محاضرات في مقياس املالية العامةبن ل ي دال   -1

2-Directorate for European Affairs DEA , op cit , p17. 
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 2005/2015ية العامة خالل الفترة إجمالي اإليرادات الحكوم(:03-30الجدول رحم )

 of BIP   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %      الدو / السنوات

 44,9 45,1 45,4 44,7 44,0 43,5 43,4 43,8 43,7 43,6 43,2 99د االوروبي االتحا

 46,5 46,8 46,7 46,1 44,9 44,3 44,4 44,4 44,7 44,6 44,1 -02-منطفة اليورو 

 51,3 52,0 52,7 51,6 50,3 49,3 48,8 49,2 48,3 48,7 48,9 بلجياا

 39,0 36,6 37,1 34,1 31,9 33,1 35,3 38,7 38,8 35,7 38,1 بةتاريا

 41,3 40,3 41,4 40,5 40,3 38,6 38,1 38,1 39,3 38,5 38,7 التشيك

 53,5 56,7 54,8 54,5 54,4 54,0 53,7 53,6 54,6 54,8 56,2 الداننارك

 44,7 44,7 44,5 44,3 43,8 43,0 44,3 43,4 43,0 43,0 42,8 املانيا

 40,5 39,1 38,4 39,0 38,6 40,7 43,9 37,1 36,8 36,5 35,1 استونيا

 27,6 34,1 34,1 33,8 33,3 33,2 33,3 34,8 36,1 36,6 34,9 ايرلندا

 47,9 47,0 49,1 46,6 44,0 41,3 38,9 40,7 40,4 39,2 39,4 اليونان

 38,6 38,9 38,6 37,6 36,2 36,2 34,8 36,7 40,9 40,5 39,5 اسبانيا

 53,5 53,4 52,9 52,0 50,8 49,6 49,6 49,8 49,7 50,2 49,7 فرنسا

 43,6 42,9 43,0 41,8 41,0 41,3 41,6 42,0 42,5 41,9 41,6 كرواتيا

 47,8 47,9 48,1 47,8 45,7 45,6 45,9 45,1 45,3 44,0 43,0 ايطاليا

 39,0 39,4 36,4 36,1 36,4 37,1 36,5 39,1 40,6 37,5 36,9 قبتص

 35,8 35,9 36,1 36,3 35,7 36,3 34,6 33,2 33,3 35,5 33,9 التيفيا

 34,9 34,0 32,9 33,0 33,5 35,4 35,8 35,0 34,4 34,0 33,7 ليتوانيا

 43,7 43,8 44,4 44,6 43,2 43,7 45,3 43,6 42,4 42,1 44,1 لوكسنبور 

 48,5 46,9 46,8 46,2 44,2 45,0 46,0 45,1 45,0 42,3 41,7 املجر

 39,9 39,5 39,4 39,1 38,7 37,9 38,6 38,4 38,9 39,7 39,6 مالطا

 43,2 43,9 43,9 43,2 42,7 43,2 42,7 43,8 42,7 43,2 42,1 هولندا

 50,6 50,0 49,9 49,2 48,5 48,6 49,1 48,7 48,1 48,1 48,8 الننسا

 38,9 38,7 38,4 39,0 39,0 38,4 37,7 40,6 41,3 41,0 40,3 بولندا

 44,0 44,6 45,1 42,9 42,6 40,6 40,4 41,6 41,5 40,9 40,5 البتتتا 

 34,9 33,6 33,3 33,6 33,7 32,7 31,5 33,2 35,4 33,1 32,3 رومانيا

 45,1 45,0 45,3 44,5 43,3 43,6 42,3 42,5 42,1 43,0 43,6 سةوفينيا

 42,9 39,3 38,7 36,3 36,5 34,7 36,3 34,5 34,4 35,2 36,9 سةوفاكيا

 54,9 54,9 54,9 54,0 53,3 52,1 52,2 52,4 51,9 52,3 51,9 فنةندا

 50,4 50,0 51,0 50,8 50,5 51,1 52,4 52,3 53,0 53,5 54,5 السويد

 38,5 38,0 39,0 38,1 38,8 38,5 37,6 40,0 38,3 38,4 37,5 املنةكة املتحد  البتيطانية

Source :http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do 

مةن ابنةالي النةاتج املحلةي  %21.9و   %21.9بة ن   9002/9000خةال  الفتةت  لقد تراوحت  االرادات الحاوميةة فةي االتحةاد االوروبةي 

  لتسةتنر فةي 9000من الناتج املحلي االبنالي العام  %22لتتتف  هرت االيرادات في ظ  أزمة الديون السيادية األوروبية مسجةة نسبة 

نحةةةةةو  9002فقةةةةةد  ةةةةةحةت العةةةةةام  9002/9002لتتبةةةةة  وتعةةةةةرف انخفا ةةةةةا خةةةةةال  الفتةةةةةت   9001العةةةةةام    %22.2رتفةةةةةاع مسةةةةةجةة نحةةةةةو اال 

باسةةةةتثنا   9009انخفا ةةةةا فةةةةي ايرادا هةةةةا مقارنةةةةة دسةةةةنة  9002 ةةةةجةت العةةةةام  PIIGSونالحةةةةي مةةةةن خةةةةال  الجةةةةدو  أعةةةةالت أن دو  .22.2%

الةةديون السةةادية التةةي مسةةت املنطقةةة  لتعةةرف ازمةةة  إلةة  PIIGSاننخفةةاع ارادات دو   ويربةة  سةةولارادا هةةا ايطاليةةا والتةةي عرفةةت زيةةاد  

 زياد  في ارادا ها. 9000إبتدا ا من سنة  PIIGSدو  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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 االنفاق الحكوميثانيا:

االنفةاق الحاةومي علة  انةه :مجنوعةة مةن املصةروفات  عتبت االنفاق الحاومي أدات من أدوات السياسة املالية لةدولة ويعرفي

في شا  كنية معينة من املةا  خةال  فتةت  زمنيةة معينةة  هةدف إشةباع حابةات معينةة لةنجتنة  الةري تنظنةه  تقوم الدولة برنفاقرا

لتقةديم الخةدمات الة  املةوالن ن او لشةرا   عل  انه املبةالغ التةي تصةرفرا الدولةةأي ا وينكن تعرين االنفاق الحاومي  هرت الدولة 

السةةةةةةة  لاةةةةةةي تةةةةةةتنكن مةةةةةةن تقةةةةةةديم خةةةةةةدما ها او ملسةةةةةةاعد  فئةةةةةةة مةةةةةةن فئةةةةةةات املجتنةةةةةة  او إلقامةةةةةةة املشةةةةةةاري  االقتصةةةةةةادية واالبتناعيةةةةةةة 

 اسةتاناري  حاةومي وإنفةاق اسةتهالكي حاةومي إنفةاق إلة  وينقسةم الكلةي اإلنفةاق ماونةات أحةد يناة  االنفةاق الحاةوميو 1املختةفةة.

النةةةاتج املحلةةةي  يةةةرتبط مسةةةتو  النةةةاتج املحلةةةي اإلبنةةةالي بحجةةةم اإلنفةةةاق الكلةةةي بصةةةفة عامةةةة  إذ مةةةن الطبيعةةةي أن يتةةةرير مسةةةتو  و  

 . اإلنفاق الكلي اإلبنالي بالتت تات التي تطرأ عل  حجم اإلنفاق الحاومي كون هرا األخ ت ينا  إحد  ماونات

 النةاتج علة  العةام اإلنفةاق ويةؤير  -اإلنفةاق العةام إنتابيةة - اسةتخدامه   كفةا مةد  علة  يتوقةن العةام اإلنفةاق تةري ت دربة إن

اإلنتةا   علة  باإليجةاب يةنعكس وبالتةالي اسةتاناري  إنفةاق شةا  فةي اإلنتابيةة أو الطاقات اإلنتابية القدر  زياد  :خال  من الول ي

 .2الول ي

. ويحةةةدد إلةةةار MFFs لةةةار املةةةالي املتعةةةدد السةةةنواتويخطةةةط االتحةةةاد األوروبةةةي إلنفاقةةةه علةةة  مةةةد  سةةةب  سةةةنوات مةةةن خةةةال  اإل 

التنوي  املتعدد األلراف دشا  عام اإلنفاق األق اى لالتحاد األوروبي في مختةن املجاالت. كنا يحةدد الحةد األق ةاى العةام ملبةةغ 

السنوات إل   نان تطور املدفوعات الفعةية التي ينكن لالتحاد األوروبي أن يقدمرا في غ ون عام.و  هدف  االلار املالي متعدد 

إنفاق االتحاد األوروبي بنا يتناشاى م  سياساته. وتتفةاوع املؤسسةات األوروبيةة علة  هةرا اإللةار املةالي   ولةنوافقةة عةيةه يتطةةل 

ويتطةل  –منا يع ي أن ك  رئرس من الدو  األع ا  في الحاومة يجل أن يواف  عةيه  -ذلك اتفاقا باإلبناع في املجةس األوروبي 

 أي ا موافقة البتملان األوروبي.

 هةدف مراقبةة الننةو كة  سةنة  0229-0299لةن زانيةة لةنةر  األولة  خةال  الفتةت  MFFs وقد و   اإللار املةالي املتعةدد السةنوات

وذلةةةك مةةةن خةةةال  و ةةة  سةةةقوف لالنفةةةاقبمجنوع امل زانيةةةة ومجةةةاالت االنفةةةاقه فةةةي الةةةار امل زانيةةةة السةةةنوية ويةةةتم تقةةةدينرا فةةةي ابتنةةةاع 

جةةةس االتحةةاد األوروبةةي    ولةنوافقةةة عةيهةةا تحتةةا  إلةة  تصةةويت األغةبيةةة املؤهةةةة.و لقةةد تةةم تعةةدي  أو تكييةةن االلةةار املةةالي املتعةةدد مل

السنوات األو  في عد  مناسبات ليعكس أولويات االنفاق املتت ت   إن هرا النظام أو السياسة انعكست باإليجاب عل  استقرار 

 امل زانية.

. 0222-0221علةةة  العناصةةةةر األولةةةة  لإللةةةار املةةةةالي املتعةةةةدد السةةةنوات الاةةةةاني لةفتةةةةت   0229س األوروبةةةي فةةةةي ديسةةةةنبت ووافةةة  املجةةةةة

وأدر  هةرا املنظةور املةالي عنةةاوين امل زانيةة الجديةد   وقسةم النفقةةات بحسةل أولويةات السياسةة   بةةدال عةن لرية  أسةةوب اإلنفةةاق 

الننسةةا والسةةويد وفنةنةةدا باإل ةةافة إلةة  القيةةام باملزيةةد مةةن آليةةات التصةةحيا  ان ةةنام كةة  مةةن 0222املعتنةةد سةةابقا. وشةةردت سةةنة 

دولةةة ع ةةوا األمر  02علةة  امل زانيةةة  منةةا يعةةود بةةالنف  علةة  الةةدو  األع ةةا  الجديةةد . وأخةةر التعةةدي  فةةي االعتبةةار ننةةو الجناعةةة إلةة  

-9002و  9002-9000ال  والراد  الةران يتطيةان الفتةت  وقد اتسنت االلاران املاليان الا الري رف  مستو  اإلنفاق في امل زانية .

. وكةةةان 9002و  9002دولةةةة ع ةةةوا بديةةةد  إلةةة  االتحةةةاد فةةةي عةةةامي  09بالتوسةةة  السةةةري  فةةةي االتحةةةاد األوروبةةةي  حيةةة  ان ةةةنت  9001

  ينةدر  9090-9002ت وفةي إلةار التنوية  املتعةدد السةنوا لرلك عد  آيةار رئرسةية علة  ومةن أبرزهةا زيةاد  كب ةت  فةي حجةم امل زانيةة .

  :ه10-02أنظر امللح  رقم ب– معظم إنفاق االتحاد األوروبي في فئت ن رئرست ن

                                       
مجةةةة القادسةةية   2003/2012دور االنفللاق الحكللومي فللي تحقيللق االسللتقرار االحتصللادي فللي العللراق للمللدة بتةةو  مطةةر الجبةةوري  دعةةا  محنةةد الزاملةةي   -1

 .029  ص9002 العراق   0  العدد  02لةعةوم االدارية واالقتصادية  املجةد 
 .021و اي مسعود  مرب  ساب   صدرا-2
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من أب  "الننو الركي والشام  ": الري يت نن برامج  هدف إل  تحقي  أهداف االتحاد األوروبي حةو  الننةو االقتصةادي  22٪• 

 اعي.  الوظائن القدر  التنافسية والتناسك االقتصادي واالبتن

 .لةبتامج الزراعیة تحت فئة "الننو املستدام: املوارد الولنیة" 12٪• 

 9002/9002ية العامة خال  الفتت  ه:إبنالي النفقات الحاوم01-10الجدو  ب

 of BIP                       2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %      الدو / السنوات

 47,3 48,1 48,6 49,0 48,6 49,9 50,1 46,3 44,6 45,2 45,7 99وروبي االتحاد اال 

 48,5 49,4 49,7 49,7 49,1 50,5 50,7 46,6 45,3 46,1 46,7 -02-منطفة اليورو 

 53,9 55,1 55,7 55,8 54,4 53,3 54,1 50,3 48,2 48,4 51,4 بلجياا

 40,7 42,1 37,6 34,5 33,8 36,2 39,4 37,1 37,7 33,9 37,0 بةتاريا

 42,0 42,2 42,6 44,5 43,0 43,0 43,6 40,2 40,0 40,8 41,8 التشيك

 54,8 55,3 55,8 58,0 56,4 56,7 56,5 50,4 49,6 49,8 51,2 الداننارك

 44,0 44,4 44,7 44,3 44,7 47,3 47,6 43,6 42,8 44,7 46,2 املانيا

 40,3 38,5 38,5 39,3 37,4 40,5 46,1 39,7 34,1 33,6 34,0 استونيا

 29,4 37,8 39,8 41,8 46,0 65,3 47,1 41,8 35,8 33,8 33,3 ايرلندا

 55,4 50,6 62,3 55,4 54,3 52,5 54,1 50,8 47,1 45,1 45,6 اليونان

 43,8 44,9 45,6 48,1 45,8 45,6 45,8 41,1 38,9 38,3 38,3 اسبانيا

 57,0 57,3 57,0 56,8 55,9 56,4 56,8 53,0 52,2 52,5 52,9 فرنسا

 46,9 48,3 48,3 47,1 48,8 47,5 47,6 44,7 45,0 45,3 45,4 كرواتيا

 50,4 50,9 50,8 50,8 49,4 49,9 51,2 47,8 46,8 47,6 47,1 ايطاليا

 40,1 48,2 41,3 41,9 42,1 41,8 41,9 38,2 37,4 38,5 39,1 قبتص

 37,1 37,5 37,0 37,1 39,1 44,8 43,7 37,3 34,0 36,1 34,3 التيفيا

 35,1 34,7 35,5 36,1 42,5 42,3 44,9 38,1 35,3 34,3 34,1 ليتوانيا

 42,1 42,3 43,4 44,3 42,7 44,4 46,0 40,2 38,2 40,1 44,0 لوكسنبور 

 50,0 49,0 49,3 48,6 49,7 49,5 50,6 48,7 50,1 51,6 49,5 املجر

 41,2 41,5 42,0 42,8 41,2 41,1 41,9 42,6 41,2 42,3 42,3 مالطا

 45,1 46,2 46,3 47,1 47,0 48,2 48,2 43,6 42,5 43,0 42,3 هولندا

 51,6 52,8 51,2 51,5 51,1 53,1 54,5 50,2 49,5 50,6 51,4 الننسا

 41,5 42,1 42,4 42,7 43,8 45,7 44,9 44,2 43,1 44,6 44,3 بولندا

 48,4 51,8 49,9 48,5 50,0 51,8 50,2 45,3 44,5 45,2 46,7 البتتتا 

 35,7 34,4 35,4 37,2 39,1 39,6 40,9 38,8 38,2 35,2 33,1 رومانيا

 47,8 50,0 60,3 48,6 50,0 49,3 48,2 43,9 42,2 44,2 44,9 سةوفينيا

 45,6 42,0 41,4 40,6 40,8 42,1 44,1 36,9 36,3 38,8 39,8 سةوفاكيا

 57,7 58,1 57,5 56,2 54,4 54,8 54,8 48,3 46,8 48,3 49,3 فنةندا

 50,2 51,5 52,4 51,7 50,6 51,2 53,1 50,4 49,7 51,4 52,7 السويد

 42,9 43,7 44,7 46,3 46,4 48,0 47,9 44,9 41,3 41,1 40,8 املنةكة املتحد  البتيطانية

.dohttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show:source 

لقةةةد أدت أزمةةةة الةةةديون السةةةيادية األوروبيةةةة إلةةة  إهةةةدار كب ةةةت لةنةةةوارد املاليةةةة واالقتصةةةادية لالتحةةةاد االوروب ةةةي   بانفاقرةةةا علةةة  بةةةرامج 

فاشةةةةة لالنقةةةاذ املةةةالي علةةة  حسةةةاب ترابةةة  معةةةدالت الننةةةو االقتصةةةادي الطبيعيةةةة   وقةةةد سةةةاد سةةةو  تخصةةةيص املةةةوارد االقتصةةةادية علةةة  

  املنةةةاف  االقتصةةةادية املتبادلةةةة واملتوازنةةةة بةةة ن دو  االتحةةةاد االروبةةةي   وقةةةد أدت أزمةةةة الةةةديون السةةةيادية األوروبيةةةة إلةةة  محدوديةةةة تحقيةةة

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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  فةةةدفعت أملانيةةا اليونةةةان والةةةدو  تةةوترات بةةة ن البةةةدان املسةةةتقر  اقتصةةاديا ماةةة  أملانيةةا   وتةةةةك ذات الةةةديون املرتفعةةة ماةةة  اليونةةان 

لةةةة  إصةةةةال  م زانيا هةةةةا كشةةةةر  لتقةةةةديم  املعونةةةةة   منةةةةا أد  إلةةةة  إرتفةةةةاع حةةةةد  التةةةةوترات داخةةةة  االتحةةةةاد األخةةةةر  ذات الةةةةدين املرتفةةةةه إ

 األوروبي وفي نهاية املطاف وافقت اليونان عل  خف  االنفاق من خال  خف  رواتل موظفي القطاع العام ورف  ال رائل. 

  لالتحاد االوروبي نفاق االستهالكي الحكوميحراءة في اال 

فاق االستهالكي العام يتاون من قسن ن األو  يت نن ما تقدمه الدولة من خةدمات عامةة واملسةتةزمات املرتبطةة  هةرت ان االن

الخةدمات التةةي تقةدمرا الدولةةة إذ تشةةن  األبةور والرواتةةل ومشةةتتيات الحاومةة ف ةةال عةةن نفقا هةا العسةةكرية أمةةا النةوع الاةةاني فرةةو 

وبنع ةةةةةةى أخةةةةةةر فاإلنفةةةةةةاق الحاةةةةةةومي 1 لألفةةةةةةراد واملشةةةةةةروعات وتسةةةةةةمى نفقةةةةةةات تحويةيةةةةةةة. االعانةةةةةات واملسةةةةةةاعدات التةةةةةةي تقةةةةةةدمرا الدولةةةةةةة

االستهالكي والري يسمى أي ا اإلنفاق الجاري هو االنفاق عل  األبور والرواتل واملعاشات واملاافةيت وبةرامج ال ةنان االبتنةاعي 

اإلنفةةةاق  بحجةةم "مقارنةةة"متزايةةةدا السةةتهالكيا حجةةةم اإلنفةةاق ياةةون  وعنةةدما 2والةةدعم الحاةةومي برنواعةةه لةنةةواد االسةةةتهالكية.

 3التننية. وعل  القومي اإلبنالي الناتج ننو عل  سةبية "آيارا لرلك فإن االستاناري 

وبالحدي  عن االتحاد األوروبي  فقد كان االستهالك الحاةومي مسةاهنا قويةا لةننةو االقتصةادي فةي السةنوات األخ ةت   دعةد أن 

ر اقتصةةادي أخر.والشةةةا  التةةةالي يو ةةةي االنفةةةاق الحاةةومي االسةةةتهالكي فةةةي منطقةةةة اليةةةورو خةةةال  ارتفعةةت نسةةةوته أكثةةةت مةةةن أي مؤشةةة

 .9009/9009الفتت  

 2008/2018االنفاق االستهالكي الحكومي خالل الفترة (:03-20الشكل )

 
Source:European commission, European economy forecast autumn 2016,novembre 2016,p32. 

نتيجةة تفةةاقم تةري ت أزمةة الةةديون السةيادية وتنةةامي  9009منطقةة اليةةورو فعةيةا فةي مرحةةةة ركةود اقتصةادي خةةال  عةام  ان دخةو  

األوروبةي بصةفة  االقتصةاد علة  التطةورات هةرت تةري ت عنة  مةن ومةا زاد .اسةتنرارية منطقةة اليةورو املخةاوف مةن تةري ت األزمةة علة 

 واسةتنرار املةالي التةوازن  دو  االتحةاد األوروبةي السةتعاد  في املتونا  التقشفية ليةاملا السياسات استنرار خاصة والعالمي عنوما

                                       
 .022بتو  مطر الجبوري  دعا  محند الزاملي   مرب  ساب   ص-1

ة   علة  السةاع02/09/9002  نشةر يةوم  http://www.alhayat.com/Opinion/Letters  اإلنفاق الحكومي وضرورة ترشليده  سعد بن علي الشرراني-2

 .02:12عل  الساعة  09/09/9002  وألة  عةيه يوم 02:90
  بامعةةةةةة املجنعة املنةكةةةةة العربيةةةةةة محاضللللرات فلللللي مبللللادم املاليلللللة العامللللة   لبلللللة سللللنة ثالثلللللة ليسللللانس محاسلللللبة انتقللللاليهيةةةةام عبةةةةةد الكةةةةريم شةةةةةعبان -3
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فقةد كانةت السياسةة املاليةة واالسةتاناري فةي االتحةاد األوروبةي . االسةتهالكي اإلنفةاق الحاةومي  علة  أيةر الةري األمةر اليقة ن عةدم أبةوا 

 لديون العامة.بالعامةه مقيد  دعجز كب ت في املوازنة   وماقةة بارتفاع ا

ترابعةةت فيةةةه مسةةةتويات عةةرف اقتصةةةاديات االتحةةةاد األوروبةةي ومنطقةةةة اليةةةورو خصوصةةا انعاشةةةا ملحةةةو    9002وبدايةةة مةةةن سةةةنة 

بف ةةة  تةةةداب ت التقشةةةن املؤملةةةة   وهةةةرا يع ةةةي أن أغةةةةل اقتصةةةاديات دو  االتحةةةاد األوروبةةةي أصةةةبحت لةةةد ها ا ن وهةةةرا العجةةةز والةةةديون 

ويعتبةةت إصةةال   أو االسةةتانار فةةي البنيةةة األساسةةية املتداعيةةة  شةةا  مةةن  السياسةةة املاليةةة فةةي الطةةةل الكلةةي.مسةةاحة ماليةةة لتعزيةةز تةةري ت 

أشةةاا  االسةةتانار الةةري يةةدر عائةةدات أعلةة  مةةن السةةندات الحاوميةةة دعةةد أن صةةارت عائةةدات السةةندات منخف ةةة لةتايةةة. وال تسةةاهم 

  تسةةاعد كةةرلك علةة  زيةةاد  العةةرع الكلةةي  بف ةة  دعنرةةا إنتابيةةة القطةةاع البنيةةة األساسةةية العامةةة فةةي زيةةاد  الطةةةل الكلةةي فحسةةل  بةة

دع  التحركات في هرا الجانل من قب  دو  االتحاد األوروبي  فرملانيا ستزيد من اإلنفاق علة  حي  هناك  .القطاع الخاص وكفا ته

نفةةرت هةةرت الخطةةة فينةةا يخةةص  علةة  مشةةاري  البنيةةة األساسةةية و الالبئةة ن والةةدفاع واألمةةن   فةةي حةة ن تخفةة  ال ةةرائل باعتةةدا . وإذا

السياسة املالية دشا  كام  و دشةا  أكثةت فاعةيةة. فسةوف تعنة  خطةة يةونكر علة  تعزيةز االسةتانار العةام فةي مختةةن أنحةا  االتحةاد 

 فةةةي ٪0.9فةةي منطقةةةة اليةةورو وبنسةةبة  ٪0.2بنسةةبة  9002ومةةن املتوقةةة  أن يننةةو االنفةةاق االسةةةتهالكي الحاةةومي فةةي سةةةنة لةةرلك  1األوروبةةي 

فةةةي االتحةةةاد  ٪0.9فةةةي منطقةةةة اليةةةورو و  ٪0.1ب  9002فةةةي حةةة ن يتتابةةة  سةةةنة .فةةةي املنطقتةةة ن 9002عةةةام  ٪0.2االتحةةةاد األوروبي مقارنةةةة ب 

 األوروبيهاألمر الري يعكس في التالل التطورات في أملانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

 لالتحاد االوروبي الدين الحكوميالفرع السادس:

يون الحاوميةةةةة يةةةةؤدي إلةةةة  إعاقةةةةة التننيةةةةة  ويحةةةةو  دون بةةةةرب االسةةةةتانارات األبنويةةةةة املباشةةةةر  وغ ةةةةت املباشةةةةر   إن كبةةةةت حجةةةةم الةةةةد

ويجع  الدو  أس ت  ومحتكنة لةقرارات الدولية الخاربية  وقد نةص مياةاق الننةو واالسةتقرار أن ال يتجةاوز الةدين الحاةومي كنسةبة 

   والجدو  التالي يو ي الدين الحاومي لالتحاد االوروبي:%20نطقة اليورو من الناتج االبنالي املحلي لةدو  االع ا  في م
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 2008/2019خالل الفترة  بيرو (: الدين الحكومي لالتحاد االو 03-32الجدول رحم)

 
Source:Euro stat,The European Union and the African Union,edition 2018, Luxembourg -European Union-

,2018,p69. 

معاهةد  االسةتقرار وقد فاق بقةي  النسبة املتف  عةيها فةي   2008في عام  ٪ 60.7االتحاد األوروبي  في دو  بةغ الدين الحاومي 

ولةتنويةةه فقةةط   %20ارتفاعةةا فةةي مسةةتو  دينهةةا  فةةاق  9009دو  مةةن دو  االتحةةاد االوروبةةي العةةام  9ه   وقةةد  ةةجةت %20ب والننةةو

أعل   9009واليونان في العام ايطاليا من  ك   جةت تحقيقرا فقط من قب  دو  منطقة اليوروفقط وقد فإن هرت النسبة مةزم

ليعةةةةةةةرف الةةةةةةدين الحاةةةةةةةومي خةةةةةةال  الفتةةةةةةةت     9009نسةةةةةةبة ديةةةةةةةن فةةةةةةي االتحةةةةةةةاد االوروبةةةةةةي وهةةةةةةةرا رابةةةةةة  لتريرهةةةةةةةا باالزمةةةةةةة املاليةةةةةةةة العامليةةةةةةة 

نر فةي تويسة 9002فةي عةام  ٪ 92.2  قبة  أن يةنخف  إلة   9002عام  في ٪ 92.2زياد  ملحوظة  فقد بةغ ذروته العام   9009/9002

إلةةة   أزمةةةة   9002/9002ارتفةةةاع معةةةد  الةةةدين الحاةةةومي خةةةال  الفتةةةت   يربةةة  السةةةول و 91.2مسةةةجال نحةةةو  9002االنخفةةةاع العةةةام 

 ةجةت فيهةا معةدالت والتي PIIGSوالتي هدت العديد من اقتصادات منطقة اليورو وبالخصوص دو   الديون السيادية االوروبية

وتب ن املقارنة بة ن مسةتويات الةدين الحاةومي  ت  عن ما نص عةيه ميااق االستقرار والننو.اقالدين الحاومي أرقاما قياسية ف

 . 9002في العام  %12.2ارتفعت ب أن نسبة الدين إل  الناتج املحلي اإلبنالي  9002و  2008في عامي 
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  التجارة ال ارجية:الفرع السابع

 باألزمات االقتصادية العاملية  حي  كان لظروف تراب  معدالت النشا  يع
س
تبت قطاع التجار  الخاربية من أكثت القطاعات تريرا

 لألهنيةةةةةة  النشةةةةةا  االقتصةةةةةادي فةةةةةي العديةةةةةد مةةةةةن الةةةةةدو  املتقدمةةةةةة
س
 علةةةةة  التجةةةةةار  الدوليةةةةةة نظةةةةةر ا

س
 سةةةةةةبيا

س
وخاصةةةةةة االتحةةةةةاد األوروبةةةةةي أيةةةةةرا

بةةي فةةي هياةة  التجةةار  الدوليةةة  فتةةداعيات السياسةةات التقشةةفية املتبعةةة كةةان لرةةا أيةةار مباشةةر  وغ ةةت االقتصةادية الكب ةةت  لالتحةةاد األورو 

 انتعشةت االقتصةادية األزمةة مةن العةالمي االقتصةاد تعةافي بدايةة مباشةر  علة  االقتصةاد العةالمي ومةن يةم علة  التجةار  العامليةة فن 

 السةة  فةي الدوليةة التجةار  علة  بظاللرةا ألقةت السةيادية األوروبيةة ديون أزمةة الة أن إال   2010 عةام كب ةت دشةا  الدوليةة التجةار 

 معةد  أن أي   2010 عةام فةي 14.3% مقابة  2011 عةام فةي 6.3% العامليةة ليبةةغ التجةار  حجةم ننو معد  انخف  حي  والخدمات 

  1. 2010عام في ننوها معد  نصن من أق  كان  2011لعام التجار  الدولية حجم ننو

 امليزان التجاري  أوال:

امل ةةزان التجةةاري لالتحةةاد االوروبةةي خةةال  الفتةةت  باال ةةافة إلةة  ه  كةة  مةةن الصةةادرات والةةواردات السةةةعية 02-02يو ةةي الشةةا  رقةةم ب

9009/9002: 

 2002/2019خالل الفترة  (: امليزان التجاري لالتحاد االوروبي03-21الشكل رحم )

 
Source:Euro stat, Globalisation patterns in EU trade and investment,,edition 2017, Luxembourg -European Union-

,2017,p62. 

عةن مسةتواها  ةسةة  املسةتورد  ل  %2مقارنةة ب %2بنسةبة  9009العةام  لقد ارتفعت قينة السة  املصدر  خار  االتحاد األوروبةي

 102الصةةةادراتحيةة   ةةجةت ه    بانظةةةر الشةةا   9009فةةي عةةام لتجةةةار  الدوليةةة فةةي السةةة  إلةةة  ذرو  نسةةوية ا   فقةةد وصةةةت 9002سةةنة 

ةا بقينةة  0 292 لتص  إل  ر وقينة الواردات أعل  إل  حد مامةيا0 ا تجاريس مةيار يورو ؛ عل  هرا النحةو كةان لةد  االتحةاد األوروبةي عجةزس

 .ذروته 9009وبرلك  ج  العجز العام   مةيار يورو 922

إال أن امل ةةزان التجةةاري   %29والتةةي زادت بنسةةبة  9009/9009صةةادرات السةةةعية  خةةال  الفتةةت  ورغةةم الزيةةاد  التةةي عرفتهةةا قينةةة ال

خةةال   %22والتةةي زادت بنسةةبة   لالتحةةاد االوربةةي كةةان يعةةاني دائنةةا مةةن عجةةز نظةةرا لتفةةوق الةةواردات السةةةعية علةة  الصةةادرات السةةةعية

 . 9009/9009الفتت  

                                       
 دراسلة حاللة الجزائلر   -التطلورات الدوليلة الراهنلةدور تحرير التجلارة ال ارجيلة فلي ترحيلة الصلادرات خلارج املحروحلات فلي ظلل الحنيد   عبد حنشة - 1

 .00 -00 ص ص9009/9001دسكر  الجزائر  خي ر  محند   بامعة مركر  مابست ت"غ ت منشور "
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إلة  حةةدور انخفةةاع  9002وكةرلك أزمةةة الةديون السةةيادية األوروبيةة نهايةةة ية العامليةةة أد  تةةري ت األزمةة املاليةةة واالقتصةاد وقةد 

فةي  ٪ 02.2انخف ت قينة الصادرات خار  االتحةاد األوروبةي بنسةبة حي  ؛ لية لةب ا   في االتحاد األوروبيسري  في التجار  الدو 

وعلة  الةرغم مةن الظةروف . ه٪ 99.0-باالتحةاد األوروبةي  في ح ن كةان هنةاك انخفةاع أكبةت فةي قينةة الةواردات مةن خةار   9002عام 

  حيةةةةة  ارتفعةةةةةت 9000العةةةةةام شةةةةةا  التجةةةةةاري عةةةةةرف انتعاشةةةةةا الن إال أن 9000االقتصةةةةةادية التةةةةةي عانهةةةةةا االقتصةةةةةاد األوروبةةةةةي سةةةةةنة 

ب  األزمة في ق في قينتها مقارنة بحصتها لك حققت الصادرات تقدما نسوياوبرمةيار أورو  0121مسجةة  صادرات االتحاد االوربي

ارتفاعةةا مسةةجةة نحةةو  9000والتةةي  ةةجةت اةةي األخةةر  العةةام  االتحةةاد االوروبةةيواردات   فةةي حةة ن لةةوحي نفةةس الةةننط لةة 9009م عةةا

 جةت الةوارردات ننةوا خةال  في ح ن .9000/9001خال  الفتت  االتحاد األوروبي ننوها مةيار أورو.وقد واصةت  صادرات  0292

متوا ةعة زيادات  9002و  9002.وقد عرفت السنوات  9001في عام  ٪ 2.9قينة الواردات بنسبة لتنخف   9000/9009الفتت  

   9002وقةةةةد يعكةةةةس ذلةةةةك بزئيةةةةا انخفةةةةاع أسةةةةعار الةةةةنفط اواخةةةةر العةةةةام  9002فةةةةي الةةةةواردات فةةةةي حةةةة ن انخ ةةةةت الصةةةةادرات العةةةةام 

  لتسةةةةةج  كةةةةةال مةةةةةن الصةةةةةةادرات  9002عةةةةةن مسةةةةةتواها العةةةةةام  %2تفعةةةةةت بنسةةةةةةبة ر اتحسةةةةةنا حيةةةةة   9002تعةةةةةرف الصةةةةةادرات العةةةةةام ل

عةةةةةن مسةةةةةتواها العةةةةةام  %0ة االنخفةةةةةاع بلفيفةةةةةا وخاصةةةةةة بالنسةةةةةبة لةةةةةةوارادات والتةةةةةي تصةةةةة  نسةةةةة انخفا ةةةةةا 9002والةةةةةواردات العةةةةةام 

  وهةةةو مةةةا يقةةة   9002مةيةةةار يةةةورو فةةةي عةةةام 0 209مةةةن الةةةدو  غ ةةةت األع ةةةا   99بةتةةةت قينةةةة واردات االتحةةةاد األوروبةةةي   حيةةة 9002

 .مةيار اورو 0222.9 فقدرت ب صادراتالقينة اما . 9009ها النسوية لعام عن ذرو  ٪2.2بنسبة 

 9000  نوقةةةةد وصةةةة  العجةةةةز فةةةةي العةةةةام  9002/9009عجةةةةزا خةةةةال  الفتةةةةت  امل ةةةةزان التجةةةةاري   ةةةةج  9002/ 9002وخةةةةال  الفتةةةةت  

 9009  العجةةز املحققةةة العةةام ذرو  مةيةةار اورو ولكنةةه لةةم يصةة  إلةة  022ذروتةةه ب  أزمةةة الةةديون السةةيادية األوروبيةةة فةةي ظةة   9000و

فائ ا في امل زان التجاري لالتحاد االوروبةي  ويربة  ذلةك إلة  تحسةن املؤشةرات االقتصةادية لالتحةاد  9001لتعرف السنوات بداية 

 .9001االروبي و التي بدأت تعرف انتعاشا بداية من سنة 

قةد سةةاهت أملانيةةا دشةةا  كب ةةت فةةي تحقيةة  هةةرا الفةةائ    والتةةي  ةةج  فيهةةا امل ةةزات التجةةاري فائ ةةا   ف 9002وبةالربوع إلةة  سةةنة 

مةيةةار اورو  وبةةرلك احتةةةت أملانيةةا الصةةدار  كةةركبت دولةةة ذات أكبةةت فةةائ   922.0فقةةد وصةة  فةةائ  الك ةةزان التجةةاري االملةةاني نحةةو 

 :لكتجاري معتبت وبدون منازع في االتحاد االوروبي تةيها ك  من هولنداو ايطاليا  والشا  التالي يو ي ذ

 لدول االتحاد االوروبي 2019رصيد امليزان التجاري لسنة (:03-22الشكل رحم )

 
Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018, 2018,France ,P132. 
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  لتةيهةةةا كةةة  مةةةن مةيةةةار اورو 902.2فةةةي حةةة ن  ةةةجةت كةةة  مةةةن بريطانيةةةا أكبةةةت عجةةةز فةةةي م زانهةةةا التجةةةاري بةةة ن دو  االتحةةةاد االوروبةةةي ب 

 مةيار اورو عل  التوالي. 90.2مةيار اورو و  22.9فرنسن واسبانيا ب 

  فةةي حةة ن  %01.9لتةيهةةا السةةة  االمريكيةةة بنسةةبة  %90.0وتعتبةةت السةةة  الصةةرنية أكثةةت السةةة  اسةةتتادا مةةن االتحةةاد االوروبةةي بنسةةبة  

 .%00.2لتةيها السوق الصرنية بنسبة  %02.2تعتبت السوق األمريكية أكبت سوق لةصادرات األوروبية بنسبة  

 2012سنة  في التجارة ال ارجية للسلع  ال مس شركاء الرئسيين لالتحاد االوروبي(:03-23الشكل رحم )

 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures/#source: 

 ميزان ال دماتثانيا: 

  ننت قينة الصادرات والواردات من الخةدمات  ظ  تدهور األو اع االقتصادية لالتحاد االوربي ا دسول أزمة منطقة اليوروفي 

فقةةةد زات  أسةةةرع معةةةد  ننةةةو سةةةنوي لةصةةةادرات  ةةةج  . 9002-9000خةةةال  الفتةةةت  ف هفةةةي االتحةةةاد األوروبةةةي بمةةةن البةةةةدان غ ةةةت األع ةةةا 

مقارنةةةة بنسةةةتواها العةةةام  %00.2بنحةةةو  9009وقةةةد  ةةةجةت اكبةةةت زيةةةاد  فةةةي الصةةةادرات سةةةنة  %20صةةةادرات خةةةال  هةةةرت الفتةةةت   بنحةةةو ال

وبالحةةةدي  عةةةن ه. ٪02.2بب  9002التحةةةاد األوروبةةةي خةةةال  عةةةام ل الخةةةدماتمةةةن  ةةةجةت أعلةةة  معةةةدالت ننةةةو لةةةةواردات  فةةةي حةةة ن. 9000

مقارنة بالسنة   %0لم تتعد  بنسبة ننوا لفيفا بي من الخدمات إل  االتحاد األوروبي واردات االتحاد األورو ال  جةت   9002 العام

  9002ه عةن مسةتواها العةام ٪ 0.2ب− ب 9002العةام   في ح ن كان هناك انكناا متوا   فةي قينةة صةادرات االتحةاد األوروبةي 9002

 والشا  التالي يو ي ذلك:

 2010/2019خالل الفترة  اد االوروبيميزان ال دمات في االتح(:03-20الشكل رحم )

 
Source:Euro stat, Globalisation patterns in EU trade and investment,,edition 2017, Luxembourg -European Union-

,2017,p136. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures/
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 فائ ةةا   حيةة  أن حجةةم الفةةائ  الةةري عرفةةه م ةةزان 9000/9002وبالحةةدي  عةةن م ةةزان الخةةدمات  فقةةد  ةةج  خةةال  الفتةةت  

أين  9000/9001 ج  ارتفاعا مستنرا خال  الفتت  –خار  دو  االتحاد االوربي -الخدمات لالتحاد األوروبي م  العالم الخارجي

    9002/9002ل تبةةة  ويسةةةج  هةةةرا الفةةةائ  ترابعةةةا مسةةةتنر خةةةال  الفاةةةت   أورو مةيةةةار 022.2بنحةةةو  9001فةةةي العةةةام حقةةة  ذروتةةةه 

قينةة  ومةيةار يةوروه  922.2كانةت قينةة صةادرات بحية   مةيةار يةورو 011.0ائ  بقينة ف 9002فقد  ج  م زان الخدمات العام 

ننةةو قينةةة واردات  وينكةةن تفسةة ت هةةرا التتابةة  فةةي حجةةم الفةةائ  املسةةج  فةةي م ةةزان الخةةدمات إلةة مةيةةار يةةوروه    200.9الةةواردات ب

 .الخدمات بوت ت  أسرع من قينة الخدمات الصادرات 

مةةةةن ابنةةةةالي صةةةةادرات االتحةةةةاد األوروبةةةةي  %99.1دو  املصةةةةدر  للخةةةةدمات فةةةةي االتحةةةةاد األوروبةةةةي بنسةةةةبة وتعتبةةةةت بريطانيةةةةا أكبةةةةت الةةةة

علةةة  التةةةوالي  فةةةي حةةة ن تعتبةةةت ايرلنةةةدا أكبةةةت مسةةةتورد للخةةةدمات فةةةي  %00.2و  %02.2للخةةةدمات   تةيهةةةا كةةة  مةةةن أملانيةةةا وفرنسةةةا بنسةةةبة 

مةةةةةن ابنةةةةةالي واردات االتحةةةةةاد االوروبةةةةةي  %00.2و %01.2  %02نسةةةةةبة االتحةةةةةاد األوروبةةةةةي تةيهةةةةةا كةةةةة  مةةةةةن املانيةةةةةا   بريطانيةةةةةا وفرنسةةةةةا ب

 لخدمات  والشا  التالي يو ي ذلك:ل

 2019اابر دول االتحاد األوروبي تصدرا واسترادا لل دمات خالل العام :(03-25الشكل رحم )

 
Source:Euro stat, Globalisation patterns in EU trade and investment,,edition 2017, Luxembourg -European 

Union-,2017,p140. 

 %92.1و  %92بنسةةبة  ه خدماتةةاالتحةةاد االوروبةةي  الةةدو  التةةي يصةةدر ويسةةتورد منهةةا  أكبةةت   ألمريكيةةةاالواليةةات املتحةةد  وتعتبةةت 

الي مةةةةن ابنةةةة %01.0لخةةةةدمات إلةةةة  السةةةةوق السوسةةةةرية نحةةةةو لسويسةةةةرا حيةةةة  ماةةةةةت نسةةةةبة الصةةةةاردات األوروبيةةةةة  لتةيهةةةةاعلةةةة  التةةةةوالي 

- مةةن  ابنةةالي الخةةدمات مةةن سويسةةرا. %09.2صةةادرات االتحةةاد األوروبةةي للخةةدمات   فةةي حةة ن اسةةتورد االتحةةاد االوروبةةي مةةا نسةةوته 

  التالي:الشا    أنظر 
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 2019في التجارة ال ارجية لل دمات سنة   ال مس شركاء الرئسيين لالتحاد االوروبي(:03-29الشكل رحم )

 
Source :https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigur/  

 : درجة اإلنفتاح اإلحتصادي على العالم ال ارجيالفرع الثامن:

قرا املالية  نجد أنها منفتحة  فبالحدي  عن  اسوا يعتبت االتحاد االوروبي من أكبت االقتصاديات انفتاحا عل  العالم الخارجي 

القيود عل  حركة رؤوى االموا  ها دسول عنةيات التحرير املالي من خال  التا   عل  العالم الخارجي وهرا بصور  كب ت   ومنكشفة 

املالية في امرياا   فبنجرد بداية انهيار االسواق العالم الخارجي عل   االمر الري أد  إل  تاام  وارتبا   وانكشاف أسواقرا املالية 

لك إل  االنفتا  ويرب  السول في ذ  مس هرا االنهيار مؤشرات األسواق في االتحاد االوروبي   9009دسول االزمة املالية العاملية 

ه   ونفس الشاي  ينكن 00-99أنظر الشا  رقمب  -الكب ت القتصاد االتحاد االوروبي عل  العالم الخارجي وخاصة االقتصاد االمرياي

ويستد  عل  دربة االنفتا  التجاري من عل  تجار ها الخاربية والتي  تعرف تحرير كب ت وخاصة بالنسبة لةننتجات الصناعية وله ق

  ومن خال  قياى نسبة الصادرات والواردات ال  الناتج القومي حي  كةنا ارتفعت النسبة دلت عل  ارتفاع دربة اإلنفتا  التجاري 

االنفتا  عل  االقتصاد العالمي واتباع نظم   وبصفة عامة ينكن القو  أن   وروبي ارتفاع هرت النسبة املالحي عل  االتحاد اال 

في تنشيط تدفقات رؤوى األموا  والسة  إل  الداخ  والخار   وهو ما يعزز يقة يساهم يشا  كب ت  الحرية االقتصادية 

 .االوروبي املستانرين في االقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigur
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واحلللللع  تلللللدفقات االسلللللتثمار االجنبلللللي املباشلللللر لالتحلللللاد االوروبلللللي فلللللي ظلللللل أزملللللة اللللللديون السللللليادية : للللللثاملبحلللللث الثا

 االوروبية

سةةةةةنحاو  فةةةةةي هةةةةةرا املبحةةةةة  التطةةةةةرق أوال إلةةةةة  االتجاهةةةةةات العامليةةةةةة لتةةةةةدفقات االسةةةةةتانار االبن ةةةةةي املباشةةةةةر فةةةةةي ظةةةةة  ازمةةةةةة الةةةةةديون 

السةةيادية االوروبيةةة علةة  التوزيةة  الجترافةةي والقطةةاعي لالسةةتانارات  السةةيادية االوروبيةةة   وبعةةدها سةةنتناو  تةةداعيات أزمةةة الةةديون 

االبنويةةة املباشةةر  الةةوارد  والصةةادر  مةةن االتحةةاد االوروبةةي وفةةي األخ ةةت سةةنتحدر علةة  مخةةزون االتحةةاد االوروبةةي مةةن االسةةتانارات 

 االبنوية املباشر  ف  الداخ  والخار .

)تستمم  )االنب ي)ادا رر) )ل )اممة)الوو ن)السل اوة)اال    لة)االجت ه  )الع دلة)لتو ق  )االادطلب)اال ل)
يجد املتتب  لحركةة تةدفقات االسةتانارات األبنويةة املباشةر  فةي العةالم  اليةوم  أنهةا لةم تعةد مقيةد  مةن الناحيةة الجترافيةة فهةي تتةدف  

ر األبن ي املباشر بنراح  تاريخيةة مختةفةة ومتفاوتةة م  وبود الفرصة الجاذبة  واملناخ املوج  عل  تدفقرا   كنا أن مرور االستانا

فةةةي ظروفرةةةا السياسةةةية واالقتصةةةادية  أيةةةر علةةة  حجنةةةه ولبيعتةةةه وتوزيعةةةه الجترافةةةي والقطاعي حيةةة  حةةةديت زيةةةاد   ةةةخنة فةةةي تةةةدف  

وفينةةا يلةةةي ن قبةةة   االسةةتانارات األبنويةةة العامليةةةة املباشةةر  خةةةال  العشةةريت ن األخ ةةةتت ن   فوصةةةت إلةةة  سةةتة أ ةةعاف مةةةا كانةةت عةيةةةه مةة

 )يف ظل ازمة الديون السيادية االوروبيةالعامل  اجلغرايف والقطاعي لالستثمارات االجنبية املباشرة الواردة والصادرة من التوزيع سنتناو  
)ايار األجنبي املباشر الوارد عاملالتوزيع الجغرافي لالستثم على) اوة)اال    لةلتواعل  )أممة)الوو ن)الس)الفرع االول:

عن  %22.99مةيار دوالر منخف ة بنسبة  292.02بحوالي  9000قدرت تدفقات االستانار األبن ي املباشر الوافد لةعالم خال  عام 

ويعةز  هةةرا االنخفةاع الحةةاد إلةة  ترابة  عنةيةةات االنةدما  والتنةةةك وتوبةةه 1مةيةةار دوالر    0121.90أيةن وصةةةت  9000مسةتواها عةةام 

مةةةةن  %22تبةةةةالؤ وترابةةةة  قينةةةةة األصةةةةو  مةةةة  ترابةةةة   أسةةةةعار األسةةةةرم فةةةةي األسةةةةواق املاليةةةةة العامليةةةةة التةةةةي تشةةةةا  االقتصةةةةاد العةةةةالمي إلةةةة  ال

التي زادت من حالةة عةدم اليقة ن  9000باال افة إل  التري تات السةبية ألحدار سوتنبت  2عنةيات تنوي  صفقات االندما  والتنةك 

 والحرر في اتخاذ القرار االستاناري. والتوتر في أوسا  املستانرين وتري ت حالة التتقل

عةن مسةتواها  %01.2منخف ةة بنسةبة 3مةيةار دوالر   220.12فقد  جةت تدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر عامليةا  9009أما سنة 

تنةةك إلة  اسةتنرار  ةعن عنةيةات االنةدما  وال 9009وتواصة  عةام  9000ويعةز  اسةتنرار اتجةات التتابة  الةري بةدأ عةام   9000عام 

ع ت الحدود وتبالئ الننو االقتصةادي العةالمي  وترابة  أسةعار األسةرم فةي األسةواق املاليةة العامليةة وسةياد  حالةة التةوتر وعةدم اليقة ن 

وإغةةةالق العديةةةةد مةةةن الشةةةةركات واألفةةةرع املتعثةةةةت  دسةةةول ترابةةةة  األدا  4فةةةي أوسةةةةا  املسةةةتانرين وتري تهةةةةا علةةة  اتخةةةةاذ القةةةرار االسةةةةتاناري.

ملاليةةةةة لعةةةةدد مةةةةن الشةةةةركات العامليةةةةة خاصةةةةة فةةةةي قطاعةةةةات الطاقةةةةة واالتصةةةةاالت وتكنولوبيةةةةا املعةومةةةةات التةةةةي أ ةةةةعفت يقةةةةة والف ةةةةائا ا

 5املستانرين.

عةن مسةتواها  %02.22لةسنة الاالاة علة  التةوالي انخفةاع فةي تةدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر عامليةا بنسةبة   9001وتسج  سنة 

ر دوالر  وكان مرد ذلك هو انخفاع االستانارات األبنوية املباشر  الوارد  إل  الدو  املتقدمة بنسبة مةيا 220.22بحوالي 9009عام 

                                       
1 - HTTP://UNCTADSTAT.UNCTAD.ORG/WDS/TABLEVIEWER/TABLEVIEW.ASPX?REPORTID=96740  

 .01  ص9000  الاويت  2001تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   وائتنان الصادرات املؤسسة العربية ل نان االستانار - 2
3 - HTTP://UNCTADSTAT.UNCTAD.ORG/WDS/TABLEVIEWER/TABLEVIEW.ASPX?REPORTID=96740  

 .02 ص9009  الاويت  2002تقرير مناخ االستثمار في الدول العربيةلعام    وائتنان الصادرات املؤسسة العربية ل نان االستانار - 4
 .02 ص9001  الاويت  2003تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام    وائتنان الصادرات املؤسسة العربية ل نان االستانار - 5

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740
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 االسةتانار علة  يةؤير قةانون   244تتي ت تم حي  الدولية  واملعاهدات االتفاقيات مجا  في فاصةة سنة  2003سنة وقد كانت1 92%

 ازدوا  معاهةد   60ينائيةة  اسةتانار معاهةد   86عقةد وتةم واالنفتةا   التحريةر مةن املزيةد اتجةات فةي كانةت  220منهةا املباشةر  األبن ةي

زيةةةاد  دعةةةد يةةةالر سةةةنوات مةةةن التةةةدفقات  9002ل تبةةة  ويعةةةرف االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر الةةةوارد علةةة  مسةةةتو  العةةةالم سةةةنة  2  ةةةري ي

ة فةةي تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر إلةة  البةةةدان مةيةةار دوالر وهةةرا يربةة  إلةة  حةةدور زيةةاد  قويةة 299.22األخةةر  فةةي الربةةو  بحةةوالي 

  حيةةةة  أن ال ةةةةتو  التنافسةةةةية الكايفةةةةة فةةةةي الكا ةةةةت مةةةةن الصةةةةناعات أدت بالشةةةةركات إلةةةة  استكشةةةةاف لةةةةرق بديةةةةد   %20الناميةةةةة ب 

ناشةئة دتيةة زيةاد  لتحس ن قدر ها التنافسةية   وتتناة  هةرت الطةرق فةي توسةي  العنةيةات فةي األسةواق السةريعة الننةو باالقتصةاديات ال

املبيعةةات وفةةي ترشةةيد األنشةةطة االنتابيةةة دتيةةة ب ةةي وفةةورات الحجةةم وتخفةةي  تاةةالين االنتةةا   كةةرلك أد  ارتفةةاع أسةةعار كا ةةت مةةن 

 3رد الطبيعية ما  النفط واملعادن.السة  األساسية إل  حفز توبيه االستانار األبن ي املباشر إل  البةدان التنية باملوا

مةيةار  292.20مسةجةة حةوالي   %12.91قد  جةت تدفقات االستانار األبن ي املباشةر عامليةا ارتفاعةا بنسةبة ف 9002أما سنة 

مترير  ايجابيةا باسةتنرار متانةة الننةو االقتصةادي العةالمي   انتعةاا صةفقات االنةدما  والتنةةك وخاصةة العنةيةات النةخنة 4دوالر  

شةةةركات علةةة  حسةةةن االختيةةةار والتةةةدقي  والتسةةةع ت املناسةةةل   وتسةةةديد القةةةروع واملتوسةةةطة الحجةةةم عبةةةت الحةةةدود   مةةة  تزايةةةد قةةةدر  ال

النخنة لةشركات  واستنرار تحس ن برئة االستانار واالهتنام امللحو  بجرود التتويج لالستانار عل  املستو  العالمي  مة  تزايةد 

لرسةةةتنر لةسةةةنة الاالاةةةة علةةة  التةةةوالي ارتفةةةاع 5ر االلتفةةةات إلةةة  توسةةةيط إبةةةرا ات التةةةتاخيص واملعةةةامالت لةةةد  الةةةدو  امل ةةةيفة لالسةةةتانا

 0121.01لتبةةغ نحةو  9002تدفقات االستانار األبن ي املباشةر الةوارد عامليةا   حية  تجةاوزت التةدفقات حةابز التتيةيةون دوالر خةال  

الر   ويربةةة  هةةةرا مةيةةةار دو  292.20  الةةةري بةةةةغ نحةةةو 9002عةةةن مسةةةتواها لعةةةام  %20.90مةيةةةار دوالر   محققةةةة قفةةةز  ملحوظةةةة بنسةةةبة 

الحةدود  الناميةة واملتقدمةة علة  السةوا    وتنةامي نشةا   االنةدما  والتنةةك عبةتاالرتفاع إل  تري ت الننو االقتصةادي العةالمي فةي الةدو  

دو  سياسات ومناخ االستانار   وإزالة قيود  ومعوقات التباد  التجاري الةدولي  ونجةا  برةود التةتويج لةة  واستنرار تحرير الدولية 

وقد استنرت لةسنة الرادعة عل  التوالي تدفقات االستانار األبن ي املباشر الوارد  عامليا في االرتفةاع مسةجةة 6.امل يفة لالستانارات

  وترب  هرت الزياد  إل  تواص  الننو االقتصادي 9002عن مستواها لعام  %12.12مةيار دوالر  بزياد  بةغ معدلرا  0920.20حوالي  

املتقدمة والنامية عل  السوا   وتنامي صفقات االندما  والتنةك عبت الحدود الدولية وخاصة في الصناعات االستخرابية في الدو  

والخةةدمات املسةةاند  لرةةا والقطةةاع املصةةرفي  وزيةةاد  االسةةتانار فةةةي املشةةاري  الجديةةد  أو التوسةة  فةةي املشةةاري  القائنةةة كنتيجةةة لبيعيةةةة 

ابنةةة عةةن اسةةتنرار ارتفةةاع أسةةعار الةةنفط والتةةاز والسةةة  األساسةةية  واسةةتنرار برةةود االصةةالحات لتهيئةةة الرتفةةاع مسةةتويات األربةةا  الن

 7مناخ االستانار وبرئة أدا  األعنا  في معظم دو  العالم. 

فقةد   9000/9002وقد تصدرت االقتصادات املتقدمة مجتنعة قائنة الدو  املتةقية لالسةتانار األبن ةي املباشةر عامليةا خةال  الفتةت  

مةةن ابنةةالي تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الةةوارد عامليةةا ويرب  ذلةةك إلةة  تةةوفر املنةةاخ  %99.2علةة  حةةوالي  9000اسةةتحوذت سةةنة 

                                       
األمةةةةةةم املتحةةةةةةد   نيويةةةةةةورك   -اسللللللتعرا  عللللللام-التحللللللول نحللللللو ال للللللدمات-2000تقريللللللر االسللللللتثمار العللللللالمي  مةةةةةةؤتنر األمةةةةةةم املتحةةةةةةد  لةتجةةةةةةار  والتننيةةةةةةة  - 1

 .0ص  9002وبنين 
  -غ ةت منشةور -ألروحة دكتةورات  -شمال افريقياحالة دول دراسة –في ظل االزمة املالية الحالية االستثمار االجنبي املباشر أليات جإلب   وليد بي ي - 2

 .021ص  9002/9002بامعة محند خي ر  دسكر    الجزائر  
األمةةةم  -اسلللتعرا  علللام-الشلللركات عبلللر الو نيلللة وتلللدويل البحلللث والتطلللوير-2005قريلللر االسلللتثمار العلللالمي تمةةةم املتحةةةد  لةتجةةةار  والتننيةةةة  مةةةؤتنر األ  - 3

 .0ص  9002املتحد   نيويورك وبنين 
4 -  HTTP://UNCTADSTAT.UNCTAD.ORG/WDS/TABLEVIEWER/TABLEVIEW.ASPX?REPORTID=96740  

 .22 ص9002  الاويت  2005امتقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لع   وائتنان الصادرات املؤسسة العربية ل نان االستانار - 5
 .010 ص9002  الاويت  2009تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام    وائتنان الصادرات املؤسسة العربية ل نان االستانار - 6
 .029  ص9002ويت    الا2002 تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   وائتنان الصادرات املؤسسة العربية ل نان االستانار - 7
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االسةةتاناري املناسةةل فقةةد سةةاهم االنفتةةا  االقتصةةادي وتةةوفر املعةومةةات والبيانةةات عةةن املشةةاري  االقتصةةادية   وانخفةةاع املعوقةةات 

ر ال ةةنانات القانونيةةة والتشةةريعية التةةي تحمةةي املسةةتانر األبن ةةي واسةةتقرار مؤشةةرات االقتصةةاد الكلةةي  ف ةةال عةةن الب توقراليةةة وتةةوف

أن معظم هرت الدو  ترتبط باتفاقيات ينائية ومتعدد  األلراف ملن  االزدوا  ال ري ي إ افة إل  توفر البرئةة التحتيةة املالئنةة والتةي 

وقةةد عرفةةت تةةدفقات  1اع نصةةرل الةةدو  املتقدمةةة مةةن االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الةةوارد عامليةةا  تسةةر  مةةن عنةيةةات  االسةةانار إلةة  ارتفةة

مةيةةار دوالر مقارنةةة دسةةنة  220.2مسةةجةة حةةوالي   %22ب  9000االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الةةوارد  إلةة  الةةدو  املتقدمةةة  ترابعةةا سةةنة 

قات االستانار األبن ي املباشر الةوارد  لةةدو  املتقدمةة خةال  الفتةت  مةيار دوالر  حي   جةت تدف 0092.9أين وصةت حوالي  9000

مةيةةار دوالر وتربة  أسةةباب هةرا التتابةة  إلة  انخفةةاع  112.2وصةةت هةةرت التةدفقات إلةة  حةوالي  9001ترابعةا ففةي سةةنة  9000/9001

ن نتيجةةة ظةةروف عامليةةة أخةةر  أدت إلةة  عةةدم أدا  البورصةةات العامليةةة مقارنةةة بالسةةنوات السةةابقة   وفةةي ذات الوقةةت فةةإن هةةرا األدا  كةةا

الاقة في احتناالت الننةو االقتصةادي فةي كا ةت مةن دو  العةالم ومةن يةم ترابة  االسةتانار فيهةا  لتتبة  وتعةرف هةرت التةدفقات  انتعاشةا 

املتقدمة املتةقيةة   وقد تصدرت الدو  االوروبية قائنة الدو  9002مةيار دوالر سنة  0922لتص  إل  حوالي  9002انطالقا من سنة 

مةةةن ابنةةةالي التةةةدفقات الةةةوارد   %21.2مةيةةةار دوالر بنسةةةبة  201.2حةةةوالي   9000لالسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر فقةةةد بةتةةةت حصةةةتها سةةةنة 

مةةةن ابنةةةالي التةةةةدفقات الةةةوارد  لةةةةدو  األوروبيةةةةة  %22لةةةةدو  املتقدمةةةة وقةةةد تركةةةةزت هةةةرت التةةةدفقات فةةةةي دو  االتحةةةاد األوروبةةةي بنسةةةةبة

فقةةةد  ةةةجةت تةةةدفقات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر الةةةوارد  لةةةةدو  األوروبيةةةة  9002مةيةةةار دوالر   أمةةةا فةةةي سةةةنة  292.2نقةةةدار املتقدمةةةة ب

  وقةةةد ح ةةةت دو  االتحةةةاد األوروبةةةي بحصةةةة  مةةةن ابنةةةالي التةةةدفقات الةةةوارد  لةةةةدو  املتقدمةةةة %22مةيةةةار دوالر بنسةةةبة  922.9حةةةوالي 

لةةوارد  لةةةدو  األوروبيةةة املتقدمةةة  فةةي حةة ن تحتةة  دو  اقتصةةادات أمرياةةا  املتقدمةةة املرتبةةة مةةن ابنةةالي التةةدفقات ا %22األسةةد بنسةةبة 

 9000مةيار دوالر  حي  تتصدر هرت املجنوعة الواليات املتحد  األمريكية ففي سنة  190.2 جةت حوالي  9000الاانية   ففي سنة 

مةن ابنةالي التةدفقات الةوارد  لةةدو  األمريكيةة    %99ر دوالر بنسةبة مةيةا 102 جةت التدفقات الوارد  لةواليات املتحةد  األمريكيةة 

مةيةةةةار دوالر سةةةةنة  111.2لتصةةةة  إلةةة  حةةةةوالي  9002إلةةةة   9000وقةةةد ترابةةةة  نصةةةةرل دو  القةةةار  األمريكيةةةةة املتقدمةةةةة خةةةةال  السةةةنوات مةةةةن 

مةيةةةةار دوالر و   10.2حةةةةوالي  9002   وفةةةي املقابةةةة  ارتفةةةة  نصةةةرل كةةةة  مةةةةن دو  اقتصةةةةادات أسةةةيا املتقدمةةةةة وأسةةةةتتاليا مسةةةجةة سةةةةنة9002

ه 01-09  وامللحةةةة  رقةةةةم ب9000مةيةةةار دوالر علةةةة  التةةةةوالي سةةةةنة  02.2مةيةةةةار دوالر و  02.1مةيةةةار دوالر عةاةةةةى التةةةةوالي مقارنةةةةة بحةةةةوالي  22.0

 يو ي ذلك.

وقةدكان نصةةيقها  9000/9002الفتةت  احتةةت الةدو  الناميةة املرتبةةة الاانيةة فةي تةةدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةةر الةوارد  عامليةا خةةال  

مةن ابنةالي التةدفقات عامليةا  واةي نسةبة  ةعيفة مقارنةة بنصةرل  %02حةوالي   9000من تةدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر فةي سةنة 

ارد  مةن ابنةالي التةدفقات العامليةة وبعةدها أخةرت قينةة االسةتانارات الةو  %99.2الدو  املتقدمة والتي وصةت في نفةس السةنة حةوالي 

مةيةار دوالر وهةرا  922.0من ابنةالي االسةتانار العةالمي  الةوارد بحجةم   %19.2حوالي  *9002إليها في التزايد حي  وصةت حصتها سنة 

  وهةةةرا رابةةة  إلةةة  انخفةةةاع معةةةد  الننةةةو االقتصةةةادي فةةةي العةةةالم أبنةةة   وقةةةد  ةةةجةت 9009و 9000**رغةةةم انخفا ةةةرا خةةةال  السةةةنت ن

                                       
 .29بن سنينة دال   مرب  ساب   ص - 1
    %22مةيار دوالر   حي  قدر نصرل الدو  املتقدمة منها حوالي  299.22حوالي  9002كان حجم تدفقات االستانار األبن ي املباشر  عامليا في سنة  *
مقارنةة  %9.2مسةجال   9000فقةط هةبط معةد  الننةو بنقةدار النصةن سةنة  9001إلة   0090لقد شرد األدا  االقتصادي العالمي ترابعا ملحوظا خال  السةنوات مةن  **

تحسةةنا لفيفةةا مقارنةةة   9009  فةةي حةة ن  ةةج  معةةد  الننةةو االقتصةةادي سةةنة 9000  وقةةد عنقةةت مةةن حةةد  التتابةة  أحةةدار سةةوتنبت 9000سةةنة  %2.2مةة  معةةد  ننةةو بةةةغ 

التةةي لالةةت قطاعةةات عديةةد  فةةي االقتصةةاد  9000سةةوتنبت  00االقتصةةاد العةةالمي  ةةعيفا وخا ةةعا إلنعااسةةات   ومةة  ذلةةك بقةةي %1إذ إرتفةة  معةةد  الننةةو إلةة   9000دسةةنة 

وبيةةةه االسةةةةتانارات العةةةالمي خاصةةةة النقةةة  والط ةةةةتان الجةةةوي والتةةةرم ن وإعةةةاد  التةةةةرم ن والسةةةياحة  وقةةةد اسةةةتنر  ةةةةعن يقةةةة املسةةةتانرين وتعزيةةةز اتجةةةةات تجنةةةل املخةةةالر بت

 حيةة  ارتفةة  النةةاتج  %1.2فقةةد شةةرد األدا  االقتصةةادي العةةالمي تحسةةنا إذ إرتفةة  معةةد  الننةةو االقتصةةادي مسةةجال   9001مخالر  أمةةا فةةي سةةنة لةننةةال  واألدوات األقةة  

 9001تريةيون دوالر عام  12.9و  9009تريةيون دوالر سنة  19.0إل  9000تريةيون دوالر عام  10االبنالي العالمي من 
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فقةةد  ةةجةت  9009أمةةا فةةي سةةنة  1 9000سةةنة  %2.9مقارنةةة  9000سةةنة   %2مسةةجةة حةةوالي  %10ب الةةدو  الناميةةة انخفا ةةا قةةدر 

 ويعةز  هةرا التحسةن  إلة  اسةتنرار قةو  معةد  كة  9009سةنة  %2.2منطقة الدو  النامية معد  ننو أف   من املعد  العالمي بةةغ 

 2 .9000سنة  %2.9و %2.1قارنة ب م %2.2و  %9من الص ن والرند الةت ن  جةتى عل  التوالي معد  ننو بةغ 

وقةةةد سةةةاهم هةةةرا االنخفةةةاع فةةةي تشةةةويه منةةةاخ االسةةةتانار األمةةةر الةةةري أد  إلةةة  انخفةةةاع تةةةدفقات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر فةةةي الةةةدو  

 299.2فقةد وصة  حجةم تةدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر إليهةا حةوالي  9002النامية بصفة عامة والعالم بصفة عامة  أما في سنة 

  ويربةة  هةةرا االنتعةةاا فةةي تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر نتيجةةة تحسةةن املنةةاخ االسةةتاناري فةةي هةةرت   %99.9مةيةةار دوالر بنسةةبة  

 الدو  والتتي تات التي أحديتها هرت األخ ت  في أنظنتها املتعةقة باالستانار.

لةدو  املتحولةة أو االنتقاليةة ب بنةوب شةرق أوروبةا والةدو  املسةتقةة ه في حة ن  ةجةت تةدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر الةوارد  إلة  ا

  وبالتةةالي فةةإن هةرت املنطقةةة قةد شةةردت سةب  سةةنوات مةةن  9002مةيةةار دوالر العةام  99لتصةة  إلة    %20ارتفاعةا قويةةا   اذ زادت بنسةبة 

باشر في هةرت املجنوعةة  وقةد احتةةت روسةيا العةام الننو املتواص   وتعت ت روسيا من أكبت الدو  استقطابا لالستانارات األبنوية امل

مةيةةةار دوالر يزيةةةاد   22.2املركةةةز التاسةةة  عامليةةةا كةةةركبت دولةةةة مسةةةتقطبة لالسةةةتانارات األبنويةةةة املباشةةةر  فةةةي العةةةالم  محققةةةة نحةةةو  9002

 .ه01-00ه و ب01-02بأنظر املحة  رقم  -.9002مقارنة بالعام  %29.2قدرت ب 

من االسةتانارات األبنويةة املباشةر  إلة   -االقتصاديات التي تنر بنرحةة انتقالية–دو  هرت املنطقة  ويرب  االرتفاع في نصرل

السياسةةات التحريريةةة التةةي اتبعتهةةا هةةرت الةةدو  والعنالةةة الرخيصةةة فيهةةا  كنةةا قامةةت عةةد  بةةةدان كجةةز  مةةن برودهةةا الراميةةة إلةة  دعةةم 

 رائقها عل  الشركات   وهةرا املةزيج مةن املعةدالت ال ةريوية املنخف ةة واألبةور باذبيتها أمام املستانرين األبانل واملحةي ن بخف  

املنخف ةةة نسةةويا والقةةو  العامةةةة املةةةاهر  وكةةرا اماانيةةة الوصةةو  دسةةةرولة ألسةةواق االتحةةاد األوروبةةي هةةو أمةةةر يجعةة  مةةن هةةرت البةةةةدان 

 3 و من دو  أخر .أماكن برابة لالستانار األبن ي املباشر سوا  من دو  االتحاد األوروبي أ

 2000/2008(:تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوارد عامليا 3-33الجدول )

 الوحدة : مليار دوالر أمريكي

 9009 9002 9002 9002 9002 9001 9009 9000 9000 السنوات

 0292 0920.20 0121.01 292.20 299.22 220.22 220.12 292.02 0121.90 اجمالي التدفقات

 220 0922 210.9 222.2 192.2 112.2 202.2 220.2 0092.9 املتقدمة تصادياتاالحا

 229 299.1 201.2 110.9 922.0 022.1 022.2 902.2 919.9 النامية االحتصاديات 

 009 99.9 29.2 10.9 92.0 09 00.0 2.2 2.9 تحولةامل حتصاديات اال

source: http://unctadstat.unctad.org  

 9002عةةن سةةنة  %90.20وا ةحا  حيةة  ترابعةةت بنسةةبة   انخفا ةةا 2008 املباشةةر سةةنة  األبن ةةي لقةد شةةردت تةةدفقات االسةةتانار

مةيةةار دوالر   ويةةرتي هةةرا التتابةة  دعةةد تحقيةة  قفةةزات متتاليةةة خةةال  خنةةس السةةنوات املا ةةية   بنةةا يعةةز   0292.219مسةةجةة حةةوالي 

رئرسةةةية إلةةة  تةةةداعيات األزمةةةة املاليةةةة العامليةةةة وعلةةة  رأسةةةرا تبةةةالؤ الننةةةو االقتصةةةادي فةةةي الةةةدو  املتقدمةةةة والناميةةةة علةةة  السةةةوا  بصةةةفة 

واال طراب املالي العالمي وماصاحبه من أبوا  عدم اليق ن وأزمات السةيولة فةي أسةواق املةا  والقةروع فةي كا ةت مةن الةدو  املتقدمةة 

ات إل  اللجو  إل  االستتنا  عن عدد من العنا    وتخفي  لاقتها االنتابية وإنفاقرا االستاناري   وقد منا حدا بالعديد من الشرك

                                       
 .00 مرب  ساب  ص2001تقرير االستثمار لسنة ستانار  املؤسسة العربية ل نان اال - 1
 .01مرب  ساب  ص 2002تقرير االستثمار لسنة املؤسسة العربية ل نان االستانار  - 2
 .92بن سنينة دال   مرب  ساب   ص - 3

http://unctadstat.unctad.org/
http://unctadstat.unctad.org/
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علة  املسةتو  العةالمي  %92.0انعكس ذلك سةةبا علة  أنشةطة عنةيةات االنةدما  والتنةةك عبةت الحةدود التةي تبالةرت بنعةد  سةة ي بةةغ 

  وتربيةة  قةرارات االسةتانار فةي املشةاري  الجديةد  أو التوسةة   9002ةيةون دوالر عةام تري 0.2مقابة   9009تريةيةون دوالر عةام  0.9لتبةةغ 

 1في املشاري  القائنة كنتيجة لبيعية  النخفاع مستو  األربا  املحققة.

              2006/2019تدفقات االستثمار األجنبي املباشر على املستوى العالمي خالل الفترة  (: 3-30الجدول رحم)

 الوحدة: مليار        

 السنة

 

9002 9000 9000 9009 9001 9002 9002 9002 

 

  0922  0290  1338  1425 1572  1569 1379  1179 العالم

  1133  1141  597  693  858  824  680  656 االقتصاديات املتقدمة

 670 744 685 648 651 664 628 461 االقتصاديات النامية

 64 36 56 84 65 79 64 62 االقتصاديات املتحولة

 املصدر: من اعداد الباحاة اعتنادا عل  قاعد  بيانات االونكناد.

م فةةي التتابةة  مسةةجةة 9002وتسةةتنر تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الوافةةد  عامليةةا لةسةةنة الاانيةةة علةة  التةةوالي خةةال  عةةام 

الصةادر عةن مةؤتنر األمةةم  9000تقريةةر االسةتانار العةالمي لعةام    وقةد أربة  %90.12مةيةار دوالر بنسةبة ترابة   0092.201حةوالي 

   ذلةةك كنتيجةةة أساسةةية السةةتنرار ترابةة  صةةفقات االنةةدما  والتنةةةك عبةةت الحةةدود الدوليةةة  «األنكتةةاد»املتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةة 

 9002عةام  وكرلك  عن استجابة األسةواق الدوليةة  حية  شةردت كافةة األقةاليم االقتصةادية حةو  العةالم  خةال 
س
م  انخفا ةا

 2في تدفقات االستانار األبن ي املباشر الوارد .

 الوارد  عامليةا التدفقات من املتحولة النامية واالقتصادات الدو   مجنوعتي لحصص األهنية النسوية ارتفاع رحي  استن

 العالمي من اإلبنالي حصتهنا فرن   2009 خال  عام%92 بنعد  إليهنا الوارد  التدفقات من تراب  الرغم وعل  .سوا  حد عل 

  النصةن بةتةت الةوارد
س
  العةالم حةو   الةدو   أكبةت قائنةة علة  تصةدر األمريكيةة املتحةد  الواليةات حافظةت وقةد تقريبةا

س
ابتةرابا

 نةكةةامل يةم فرملانيةا املتحةد   روسةيا  فاملنةكةة كةونج  هةونج يةم ففرنسةا  تةتهةا الصة ن    2009 عةام فةي املباشةر األبن ةي لالسةتانار

  واألو   عامليا الاامن التتترل في حةت السعودية التي العربية
س
  عةنا

س
 بوصفرا برى به ال شولا قطعت االقتصادات هرت برن عربيا

 .3العاملية املباشر االستانار األبن ي لتدفقات هامة مصادر

 9002تانار األبن ةي املباشةر لسةنة فقد أربعت املؤسسة العربية ل ةنان االسةتانار وائتنةان الصةادرات ترابة  تةدفقات االسة

 4واملؤير  في سةوك االستانار األبن ي املباشر: التدفقات هرت وننط وشا  وقينة لحجم املحدد  العوام  من مجنوعاتإل  

 

 

 

                                       
 .22-29  ص ص 9009  الاويت  2008 عامتقرير مناخ االستثمار في الدول العربية ل   وائتنان الصادرات املؤسسة العربية ل نان االستانار - 1
 .09/09/9000   992  العدد رقم : تقرير االستثمار العالمي يتوحع انتعاش االستثمارات اآلجنبية املباشرة في معظم األحاليممجةة عالم االقتصاد   - 2
 - الاويةت  بويةيةة الاالة   الفصةلي العةدد - والعشةرون الاامنةة  السةنةضلمان االسلتثمار  وائتنةان الصةادرات املؤسسةة العربيةة ل ةنان االسةتانار - 3

 .2 ص2010 سوتنبت
 .92-90  ص ص 9009  الاويت  2008 تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   وائتنان الصادرات املؤسسة العربية ل نان االستانار - 4
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 والعاملية: واإلقةينية الدولية االقتصادية الظروف .0

 تةدفقات علة  سةةبيا  أيةر 1.3%بةةغ  سةة ي ننةو بنعةد  2009 العةام خةال  العةالمي االقتصةاد ننةو معةد  فةي التتابة  إن .أ

 العامليةة التةدفقات وانتعةاا توليةد في املؤير  العوام  أهم من يعد االقتصاد العالمي ننو ألن نظرا وذلك املباشر  األبن ي االستانار

 املتقدمةة الةدو   أسةواق جعة ي شةرنه أن مةن الراهنةة املاليةة لألزمةة نتيجةة الننةو هةرا تبةالؤ فةإن يةم ومةن املباشةر  لالسةتانار األبن ةي

 االستانار لتدفقات العالمي اإلبنالي يقةص منا العالم دو   باىي إل  أو تصديرها بديد  مباشر  استانارات ابتراب عل  قدر  أق 

 أو الةوارد  سةوا  التةدفقات إبنةالي هةرت مةن األكبةت الحصةة علة   هةينن املتقدمةة الةدو   اقتصةادات وأن خاصةة األبن ةي املباشةر 

 .عامليا لصادر ا

 املحاصةي  وبعة  والتةاز واملعةادن الةنفط رأسةرا وعلة  األوليةة السةة  ملعظةم العامليةة األسةعار في الحاد التتاب  إن .ب

 التةدفقات وخاصةة الطبيعيةة املةوارد قطاعةات إلة  املوبرةة املباشةر االستانار األبن ي تدفقات عل  سةبيا يؤير أن شرنه من الزراعية

 .ا سيوية والدو   وروسيا الالتينية وأمرياا األفريقية إل  الدو   املوبرة

 قةدر  مةن الحاليةة األزمةة املاليةة عةن أي ةا والنةابم عامليةا املصةرفي االئتنةان حجةم فةي الحةاد االنكنةاا يقةةص . 

 األبن ةي اراالسةتان أشةاا  أهةم أحةد( الدوليةة الحةدود عبةت االنةدما  والتنةةك عنةيةات تنوية  أو الخةار  فةي االسةتانار علة  الشةركات

 صةفقات بقةيم مقارنةة االنةدما  والتنةةك الحاليةة صةفقات قينةة ترابة  إلة  البيانةات وتشة ت .)الولنيةة عبةت لةشركات وخاصة املباشر

 وهرا .لةبي  املعرو ة لةشركات واقعي غ ت تقييم من صاحبه وما أسعار األسرم في الحاد الربو  دسول وذلك أشرر  ستة منر تنت

 األبن ي املباشر. لالستانار العالمي اإلبنالي عل  سةبيا يؤير بدورت اقعيغ ت الو  التقييم

 االقتصةادية الصةعوبات عةن املاليةة النابنةة املراكةز و ةعن )الشةركات أربةا ( املباشةر األبن ةي االستانار عوائد تدهور  إن .د

 الشةركات أو فروعرةا مةن املباشةر  اسةتانارا ها ئةدعوا اسةتتداد إلة  العةالم املتقدمةة وحةو   الةدو   فةي األم الشةركات تةدف  ربنةا الحاليةة 

 لتدفقات العالمي اإلبنالي يقةص أخر  منا مر  استانارها إعاد  من بدال األخر   الدو   في العامةة )الزميةة أو املنتسبة( التادعة لرا

 خةةال  العةةالمي بنةةالياإل  مةةن%10 نسةةوته مةةا علةة  اسةةتحوذت املعةةاد اسةةتانارها العوائةةد وأن خاصةةة املباشةةر   االسةةتانارات

 املاليةة ملراكزهةا الةدعم السةري  دتةرع لرةا التادعةة الشةركات أو فروعرةا بية  إلة  األم الشةركات تلجةر وقةد  9002/9002العةام ن

 اسةتةزمت مةا إذا وخاصةة املاليةة الصةفقات تنوية  صةعوبة إلة  فةي النهايةة يةؤدي بنةا السةيولة  مةن املطةوبةة باملسةتويات واالحتفةا 

 قينتهةا شةردت التةي لصةنادي  التقاعةد املةالي املركةز دعم ما ( أخر   مالية أعبا  الشركات هرت تتحن  أن ملتالحقة  رور ا األحدار

 عل  أي ا التداعيات هرت وتسري  .الشركات تةك ما  رأى في املالية نسبة الرافعة تخفي  وكرلك )األخ ت  ا ونة في مستنرا ترابعا

 مةن %92 نسةبتها بةتةت علة  حصةة اسةتحوذت وأنهةا خاصةة بنةة  صةعوبات معظنرةا تشةرد التةيو  الخاصةة املةكيةة صةنادي  حقةوق 

 .العالمي املستو   عل  2007 العام وفقا لبيانات الدولية الحدود عبت والتنةك االندما  صفقات قينة

 :التشريعية األلر تحرر  مد  .9

 دشةا  يعتنةد إننةا الراهنةة  املاليةة إيةر االزمةة علة  املباشةر األبن ةي االسةتانار تةدفقات ترابة  دربةة مةن التخفيةن أن فيةه الشةك منا

 الةدو   فةي وخاصةة الدوليةة الحةدود عبةت التةدفقات هةرت حركةة حريةة تشةريعات ت ةنن تطبية  فةي االسةتنرار إماانيةة علة  رئرسةاي

 بنةا املباشةر األبن ةي االسةتانار مةن محةدد  أنةواع علة  القيةود وتشةديد فةرع إلة  منهةا العديةد فةي السةةطات حية  اتجرةت املتقدمةة 

  يعكس
س
  مناخا

س
 فةإن وبالتةالي .الحةدود عبةت والتنةةك االنةدما  صةفقات فةي مجةا  وخاصةة قبة  ذي مةن تحةررا وأقة  موات غ ت استاناريا

 االقتصةادية املتةتدي الو ة  مةن أسةوأ و ة  عنها يتولد مخالر لياته في يحن  حنائية تقييدية وسياسات تشريعات النتها  التحو  

 .األزمة عن النابنة السةبية االقتصادية التداعيات ةفتهخ الري
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 إلة  )منظنةة باالنكتةاد عةن الصةادر 2008 لعةام العةالمي االسةتانار تقريةر أشةار عامليةا  والقانونيةة التشةريعية البرئةة صةعيد فعلة 

 1992 العةام منةر املسةتويات أقة  يناة  بنةا إصةالحيا إبرا  98 انتها  تم هرا الصدد  وفي .اإلصالحات تطبي  في الحاومات استنرار

 تركةزت برننةا  )القومي األمن إل ترب   ألسباب أو بالصناعات االستخرابية يتعة  معظنرا االستانارية لةبرئة مقيدا إبرا  24 بمنها

 األبن ةي السةتانارل مال مةة أكثةت لتاةون  عامليةا والقانونيةة التشةريعية البرئةة تحسة ن حةو   )إبةرا  74 ( املتبقيةة اإلصةالحية اإلبةرا ات

 اسةتنرار ذلةك صةاحلهSEZSخاصةةب اقتصةادية منةال  وإقامةة متنوعةة حةوافز تقةديم بة ن مةا اإلصةالحات هةرت وتراوحةت .املباشةر

 وقةد .التفيةا حالةة فةي كنةا الاابةت الرةاتن وخطةو  البتازية  فةي كنةا التةرم ن إعةاد  خةدمات شةنةت عةد  إقتصةادية قطاعةات تحريةر

 املتقدمةة الةدو   فةي الرأسةنالية واملااسةل االسةتانار وأربةا  الفوائةد مةن الةدخ  علة  ال ةرائل تخفيةن فةي اإلصةالحات هةرت تركةزت

 باإل ةافة   2007 عام فقط %09 إل %20 من الدخ  عل  ال ريبة معد  خف ت التي أيسةندا حالة في كنا( السوا  عل  والنامية

 قيةود بفةرع الحنائيةة السياسةات مةن مزيةد تطبية  نحةو التحركةات  دعة لوحظةت أخةر   برةة ومةن)ومقةدونيا وبةتاريا كولومبيا إل 

 تقضةاي املاةا   سةوي  فعلة  .واالسةتخرابية االسةتتاتيجية القطاعةات فةي وخاصةة االقتصةادات  دعة  فةي األبنويةة املةكيةة علة 

 اسةتعادت بوليفيةا  وفةي .الةنفط اسةتخرا  مشةاري  فةي % 51 الحاومةة امةتالك ب ةرور  واإلكةوادور  الجزائةر فةي الجديةد  التشةريعات

 فةي وذلةك التعةدين  قطةاع علة  الحنايةة مةن مزيةد وفةرع األبنويةة الشةركات مةن الةنفط الحتيةالي مةكيتهةا لةةنفط الحاوميةة الشةركة

  بوليفيا حاومة اتخاذ أعقاب
س
 قطةاع تةرميم قةرار إصدار بصدد السةطات تزا  ال فازويال  وفي 2006ماي في القطاع هرا بترميم قرارا

 الشةركات لةتركةد إلتةزام االسةتخرابية الصةناعات مجةا  فةي اتفاقيةات مرابعةة عزمرةا كازاخسةتان أعةنةت كنةا .واالتصةاالت طالةنف

مةن  تقةة  الناميةة الةدو   قبة  مةن العامليةة املاليةة األزمةة احتةوا  برةود أن يتبة ن ذلةك  وعلة  .لرا املننو  االمتياز ح  دشرو  األبنوية

 االسةتانار أو التجةار  مجةا  فةي املتقدمةة سةوا  الةدو   اتخةر ها التةي الحنائيةة والسياسةات بةاإلبرا ات ةاملرتبطة باملشةاك  فعاليتهةا

 الصادر  االستانارات تدفقات تراب  من ذلك صاحل وما املتقدمة الدو   العامة في املوازنات عجز ارتفاع ظ  في وخاصة الدولي ن 

 .االقتصادية لتنوي  مشاريعرا عادلة فرص عل  حصولرا احتناالت تدني أو ةالنامي الدو   استبعاد إل  أد  الدو  بنا تةك من

 :لالستانار التتويج هيئات دور  .3

 .العةالم حةو   املباشةر  األبنويةة توليةد االسةتانارات فةي املةؤير  القةو   ماةة  في األخ ت ال ة  لينا  االستانار توجي  هيئات دور  يرتي

  دورا تةعةل أن الريئةات هةرت تسةتطي  الصةدد  هةرا وفةي
س
 انتهةا  فةي االسةتنرار ب ةرور  حاوما هةا إلقنةاع الجرةد بةر  مجةا  فةي مرنةا

 أكبةت  بةدور  ا ةطالعرا إلة  االسةتانارات  باإل ةافة هةرت ملاة  الجةاذب االسةتانار منةاخ علة  تحةافي تحرريةة وتشةريعات سياسةات

 مةن العديةد علة  يلةي الصةدد  هةرا وفةي .الحةالي الوقت في املتاحة االستانارية التتويج لةفرص مجا  في الظروف  هرت ظ  في وخاصة

 األبن ي االستانار تدفقات في املتوقعة التتاب  دربة حو   يدور  العالم سؤاال  حو   واألفراد واالستانارية املالية الدو  واملؤسسات

 ارتفةاع ظة  فةي وخاصةة سةةفا ركور املة العوامة  عنةه تفةاعالت تسةفر قةد بنةا التنبةؤ بدقةة يصةعل أنةه فيةه الشةك ومنةا .عامليةا املباشةر

 الكسةاد فتةتات أن املستخةصةة  يتنةي التاريخيةة الةدروى وباسةتدعا  .الةدولي ن الالعبة ن أفعةا  وردود الحاليةة عةدم اليقة ن دربةة

 راهنةةال األزمةة تةداعيات ولكةن .وعةام ن عةام بة ن مةا تراوحةت املباشةر  االسةتانارات تةدفقات لحركةة سةاون  فتةت  يعققهةا كةان مةا عةاد 

 أنشةطة وت ةت  تبةالؤ تسةري  علة  املصةرفي االئتنةان نةدر  سةاعدت حية  صةعوبة  أكثةت الحاليةة االقتصةادية األو ةاع بعةةت

 املباشةر  االسةتانارات تحركةات فةي الركةود دربةة فةإن أيةة حةا   وعل  .والركود التبالؤ هرا عن  من تزيد وربنا املباشر  االستانارات

 :من أهنرا م  العوا من العديد عل  تتوقن

   عبةت الشةركات يجةرب منةا اقتصةادي مقبولةة ننةو معةدالت علة  الحفةا  فةي الص ن رأسرا وعل  ا سيوية الدو   نجا  مد 

 .الدو   تةك أسواق في لالستانار الولنية
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  فةي االسةتانار علة  قةدر ها زيةاد  ومن يم الراهنة لألزمة السةبية ا يار عل  التتةل في ا سيوية الشركات نجا  إماانية مد 

 مةيار 26 إل  قفزت دوالر  مةيار 23 بةتت والتي الساب  العام خال  الص ن الصادر  من التدفقات املاا   سوي  فعل  .األخر   الدو  

 .هرا العام دوالر مةيار 60 - 50 نحو بةوغرا إماانية م  2008 العام من األو   النصن دوالر خال 

 فةي وخاصةة املجديةة اسةتانارا ها غ ةت مةن الةرغم علة  السةيادية الثةتو  صةنادي  راتالسةتانا الصةعودي االتجةات اسةتنرار 

 .العالم حو   املالية املؤسسات

  إقامة دو   عنالت قينة كنتيجة الرتفاع( املتقدمة الدو   لد  املالية األصو   قينة في تراب  حدور استنرار إماانية مد 

 انخفةاع دعةد مةا إلة  الخةار  فةي االسةتاناري  قةرارت تربية  إل  املستانر يدف  منا )رلالستانا امل يفة الدو   عنالت وتراب  املستانر

 اسةتانارا ها زيةاد  علة  االقتصةادات الناه ةة يوةج  فسةوف ذلةك  حةدور حالةة وفةي .محةيةا مسةتويا ها ادنةي إلة  أسةعار األسةرم

 املختةفة. الدو   أسواق في املالية ألصو  ا ب ن العائد أو أسعار الفائد  مراةحة ملعادلة وفقا وذلك الصادر  املباشر 

ةا العةالم نطةاق علة  املباشةر األبن ةي االسةتانار تةدفقات فقةد ارتفعةت 9000أمةا فةي سةنة     دوالر تريةيةون 0.1 إلة  لتصة  معتةدال ارتفاعس

ألبن ةي املباشةر فةي العةالم فعلة  الةرغم مةن أن تةدف  االسةتانار ا   1األزمةة قبة  عةن متوسةطرا املائةة فةي  15بنسةبة أدنةى تةزا  مةا ولكنهةا

  إال أن هةةرا االنتعةةةاا كةةةان  ةةعين فةةةي ظةة  الركةةةود السةةةائد فةةي العةةةالم املتقةةدم  فالشةةةركات متعةةةدد   9000أظرةةر بةةةوادر انتعةةاا سةةةنة 

 -9009الجنسةةةيات كانةةةت األكثةةةت ت ةةةررا مةةةن بةةةرا  الركةةةود االقتصةةةادي العةةةالمي واألزمةةةة املاليةةةة   حيةةة  أن تبةةةالؤ الننةةةو العةةةالمي سةةةنتي 

قةةةص مةةن ربحيتهةةا  برننةةا أيةةر عةةدم اسةةتقرار اإلقتصةةاد العةةالمي و ةةعن الطةةةل العةةالمي وأزمةةة الةةديون علةة  رغبتهةةا وقةةدر ها علةة   0290

 مةن مباشةر  اسةتانارات انسةحاب رأسةرا؛ وعلة  املاليةة األزمةة تةداعيات إلة  رئرسةية بصةفة االسةتقرار هةرا ويعةز    2 التوس  فةي الخةار 

 االتحةاد دو   دعة  مقةدمتها وفةي الةدو   تةةك فةي السةيادية الةديون  أو ةاع لتفةاقم لبيعيةة كنتيجةة رةال امل ةيفة الةدو   مةن العديةد

 امللحو  االرتفاع وكرلك التادعة  والشركات األم الشركات ب ن فينا البينية القروع مستو   عل  بو و  انعكس ما وهو األوروبي 

وبرننةا قفةزت  .الةداخ  فةي الولنيةة عبةت الشةركات م زانيةات تقويةة دتةرع  اسةتانارها إعةاد  مةن بةدال االسةتانارات عوائةد تحةويالت فةي

 من سوا  الجديد   املشاري  في املباشر  األبنوية االستانارات ترابعت   %12الحدود بنعد  االندما  والتنةك عبت  قينة صفقات

 غ ةت عوامة  تتةر ها التةي اليقة ن عةدم أبةوا  عةيهةا يخةيم الننةو لةوت ت  التةدفقات هرت استعاد  أن إل  يش ت بنا قينتها أو عددها حي 

 . 3الحنائية السياسات التجارية تطبي  وتزايد حرب العنالت ما  االستانارات من لررا النوع موجعة

فينةا  الجترافةي التوزية  أو االسةتانار حية  ننةط مةن سةوا  كب ةت  بدربةة 2010 املباشةر لةعةام األبن ةي االسةتانار تةدفقات وقةد تباينةت

نصةن  تفةوق  تةدفقات استقطاب في االقتصادات املتحولة ودو   النامية الدو   تن ي مجنوعتا مر   وألو   .االقتصادية األقاليم  نب

وبرةة  انتقةا  إلة  أساسةية بصةفة ذلةك العةالمي ويربة  اإلبنةالي مةن % 52 وبحصةة مةيةار دوالر 642 ابتةربت حية  العةالمي  اإلبنةالي

تةةك  إلة  متزايد  بصور  استانارا ها الولنية لتوبيه عبت الشركات دف  منا األخ ت  في ا ونة إليهنا عالميال واالستهالك الدولي اإلنتا 

  %02 و  %12 بنعةد  التةدفقات فةي تةةك قويةا ننةوا الالتينيةة أمرياةا ودو   آسةيا وبنةوب شةرق  شرق  منطقة دو   شردت حي  الدو  

 واألقةةاليم املتحولةةة واالقتصةةاداتاملتقدمةة  الةةدو   مجنةةوعتي إلةة  تجرةةةالتةةدفقات امل ترابعةةت أخةةر   برةةة ومةةن .علة  التةةوالي

  واألقة  فقةرا االقتصةادي األكثةت
س
 يا ةت الةري األمةر الصةت ت   الجةزر  ودو   السةاحةية غ ةت الناميةة األفريقيةة والةدو   الةدو   ماة ؛ ننةوا

                                       
أشللكال االنلدماج الللدولي والتنميلة  غيللر القائمللة عللى املسللاهمة فللي رأس  -2011علالمي لعللام   تقريلر االسللتثمار المةؤتنر األمةةم املتحةد  لةتجةةار  والتننيةةة - 1

 .X ص9000 األمم املتحد   نيويورك وبنين  -املال
2 -MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY( MIGA) -WORLD BANK GROUP-,WORLD  INVESTMENT AND POLITICAL 

RISK 2010, WASHINGTON ,2011, P 14. 
 .22  ص ص 2010  الاويت  2010 تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   وائتنان الصادرات املؤسسة العربية ل نان االستانار - 3
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 لالستانار العالم حو     الدو  أكبت قائنة عل  تصدر األمريكية املتحد  الواليات حافظت وقدبالتا  قةقا
س
 فةي املباشةر األبن ةي ابترابا

 واملنةكةة وأملانيةا البتازية  فبلجياةا  يةم كةونج  هةونج يةم دوالر  مةيةارات 106بقينةة الصة ن تةتهةا دوالر مةيةار 228   بقينةة 2010 عةام

  عشر  الاانية في املرتبة السعودية حةت وقد .وفرنسا روسيا وسنتافور  يم املتحد  
س
 . 1عامليا

 تحريةر العةالم بةةدان واصةةت والننةو البطةي   املاليةة األسةواق فةي واال ةطراب االقتصةادي  اليقة ن عةدم اسةتنرار مةن خةفيةة وأمةام

 الخاصةة التنظينيةة األنشةطة اسةتنرت نفسةه  الوقةت وفةي .والتننيةة االقتصةادية الننةو لةدعم كوسةيةة وترويجةه األبن ةي االسةتانار

 عامةة بصةفة مالئنةة 9000 عةام فةي اتخاذهةا تةم والتةي االسةتانار دسياسةات الخاصةة التةداب ت كانةت شةر  وقةداملبا األبن ةي باالسةتانار

 املائةة فةي 19 حةوالي مةن كب ةتا  انخفا ةا تقييةدا األشةد املئويةة لإلبةرا ات النسةبة أظررت   9000 دعام ومقارنة األبانل  لةنستانرين

تريةيةون دوالر خةال   0.2لتبةةغ  %02.99ار األبن ةي املباشةر فةي العةالم ارتفاعةا بنسةبة وقةد شةردت تةدفقات االسةتان2. املائةة فةي 99 إلة 

تريةيةةةون دوالر فةةةي العةةةام السةةةاب   ومتجةةةاوز  بةةةرالك متوسةةةط مةةةا قبةةة  األزمةةةة املاليةةةة العامليةةةة واالقتصةةةادية العامليةةةة  0.1مةةةن  9000عةةةام 

عةةةن الةةرر  التةةةي بةتتهةةا خةةةال  عةةةام  %02.2التةةدفقات ال تةةةزا  أقةةة  بنحةةو تريةيةةةون دوالر   إال أن  0.12البةةالغ  9002/9002خةةال  الفتةةةت  

9002. 

وعلةة  صةةعيد التوزيةة  الجترافةةي شةةن  هةةرا االرتفةةاع بنيةة  املجنوعةةات الةةاالر الرئرسةةية بمجنوعةةة الةةدو  املتقدمةةة  مجنوعةةة الةةدو  

املباشةةر الةةوارد  إلةة  البةةةدان املتقدمةةة بقةةو   حيةة  إرتفعةةت تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي3الناميةةة   مجنوعةةة االقتصةةاديات املتحولةةةه  

 االسةتانار مةن الداخةةة التةدفقات مسةتو   ظة  ذلةك ومة   9000عةن سةنة  %90مةيةار دوالر بزيةاد  قةدرها  229لتصة   9000سةنة 

 زيةاد  ال هةرت مةن الةرغم وعلة  . األزمةة قبة  سةنوات يةالر متوسةط مسةتو   عةن الربة  بنقةدار أدنةى البةةدان لرةرت املباشةر األبن ةي

  واالنتقاليةةة الناميةةة االقتصةةادات واصةةةت
س
 األبن ةةي االسةةتانار مةةن العامليةةة التةةدفقات نصةةن مةةن أكثةةت علةة  االسةةتحواذ معةةا

عةةن سةةنة  %00مةيةةار دوالر بنسةةبة ننةةو  292لتسةةج  االقتصةةادات الناميةةة مسةةتو  قياسةةيا قةةدرت  4 علةة  التةةواليه %2و %22املباشةةرب

 املسةتو   هةرا بةةو  ويشة ت5 .9000مةيةار دوالر سةنة  29لتبةةغ  %92ت املتحولةة ننةوا بنسةبة   كنةا شةردت مجنوعةة االقتصةادا9000

 قةوي  ودور  اقتصةادية ديناميةة وبةود إلة  واملاليةة االقتصةادية األزمةة خةال  املباشةر لالسةتانار األبن ةي العامليةة التةدفقات مةن املرتفة 

 انتعشةت الةري فةي الوقةت الحصةة هةرت علة  محافظتهةا وفةي املباشةر األبن ةي لالسةتانار املسةتقبةية التةدفقات فةي لرةرت البةةدان

 6 .9000 عام في املتقدمة االقتصادات

 0.2مسةةجةة حةةوالي 9000عةةن سةةنة   %09 بنسةةبة انخف ةةا 9009املباشةةر  الةةوارد  سةةنة  األبن ةةي لقةةد  ةةجةت تةةدفقات االسةةتانار

ماةة  النةةاتج املحلةةي اإلبنةةالي  املؤشةةرات االقتصةةادية الرئرسةةية وكةةان هةةرا االنخفةةاع الحةةاد فةةي تنةةاق  صةةارخ مةة  سةةائر دوالر تريةيةةون 

الصةعيد العةالمي. ودفعةت هشاشةة االقتصةاد وحالةة عةدم  والتجار  الدولية والعنالةة التةي  ةجةت بنيعرةا معةدالت ننةو إيجابيةة علة 

                                       
  السةةنة2011اللدول العربيلة لعلام  األجنبللي املباشلر فلي االسللتثمار آفلاق-ضلمان االسلتثمار  وائتنةةان الصةادرات املؤسسةة العربيةة ل ةنان االسةتانار - 1

 .2 ص9000 سوتنبت - الاويت  بويةية الاال   الفصلي العدد - والعشرون التاسعة

 األمةم املتحةةد   نحلو جيلل جديلد ملن سياسلات االسلتثمار–عللر  علام  -2012  تقريلر االسلتثمار العلالمي لعلام مةؤتنر األمةم املتحةد  لةتجةار  والتننيةة - 2

 .02 ص9009نيويورك وبنين  
 .22  ص 9000  الاويت  2011 تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   وائتنان الصادرات لعربية ل نان االستاناراملؤسسة ا - 3
 مربةةةةة  نحلللللو جيلللللل جديلللللد ملللللن سياسلللللات االسلللللتثمار–علللللر  علللللام  -2012  تقريلللللر االسلللللتثمار العلللللالمي لعلللللام مةةةةةؤتنر األمةةةةةم املتحةةةةةد  لةتجةةةةةار  والتننيةةةةةة - 4

 .01ساب  ص
 .22  مرب  ساب   ص 2011 تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   وائتنان الصادرات العربية ل نان االستانار املؤسسة - 5
  مربةة  سةةاب   نحللو جيللل جديللد مللن سياسللات االسللتثمار–عللر  عللام  -2012  تقريللر االسللتثمار العللالمي لعللام مةةؤتنر األمةةم املتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةة - 6

 .1ص
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رر. وعةالو  علة  ذلةك  فةإن العديةد االقتصةادات الرئرسةية باملسةتانرين إلة  تةو ي الحة اليق ن التةي تةةن السياسةات العامةة فةي عةدد مةن

االسةةتانارات ونقةة   عبةةت الولنيةةة أعةةادت توصةةين اسةةتانارا ها فةةي الخةةار   بوسةةائ  منهةةا إعةةاد  هياةةةة األصةةو  وتصةةفية مةةن الشةةركات

 ألةو  األصو . وهكرا فإن الطري  إل  انتعاا االسةتانار األبن ةي املباشةر تكشةن
س
  منةا وعور هةا وتبة ن أن االنتعةاا قةد يسةتترق وقتةا

.
س
رغةةم االنخفةةاع الطفيةةن الةةري  -الريةةاد     حيةة   ةةجةت يةةاني أعلةة  مسةةتو  لرةةا  موقةة  الناميةةة  وقةةد احتةةةت البةةةدان1كةةان متوقعةةا

في املائة من التدفقات العاملية  29  وشاةت نسبة قياسية قدرها  9009مةيار دوالر في عام  201لتص  إل   -في املائة 2بنسبة -شردته

  فةةةي سةةةابقة مةةةن نوعرةةةا  مجنةةةوع التةةةدفقات إلةةة  البةةةةدان املتقدمةةةة بنبةةةةغ قةةةدرت الوافةةةد  مةةةن االسةةةت
س
 029انار األبن ةةةي املباشةةةر  متجةةةاوز 

ه تت ةةةةت أننةةةةا  تةةةةدفقات 01-00أنظةةةةر امللحةةةة  رقةةةةم ب-مةيةةةةار دوالر. ويعكةةةةس التتترةةةةل العةةةةالمي لكبةةةةار املتةّقةةةة ن لالسةةةةتانار األبن ةةةةي املباشةةةةر

  ذلةك ويعةز  2ة مةن بة ن البةةدان العشةرين األوائة  املتةقيةة لالسةتانار األبن ةي املباشةر  بةةدان ناميةة مصةنف 2االستانار: فرناك 
س
 بزئيةا

 املائةة فةي 42 سةو    تناة  تعةد لةم التةي املتقدمةة  البةةدان فةي وقة  الوافةد  املباشةر األبن ةي االسةتانار تةدفقات فةي انخفةاع أكبت أن إل 

  املتقدمةة البةةدان إلة  املباشةر األبن ةي سةتاناراال  تةدفقات   وقةد هبطةت3العامليةة التةدفقات مةن
س
  هبولةا

س
 هةوت التةدفقات فقةد .حةادا

 لم مستو   وهو - دوالر مةيار 561 عند عتبة لتستقر املائة  في 32 بنسبة املتقدمة البةدان إل  املباشر األبن ي االستانار من الوافد 

  تقدمةةامل معظةم البةةدان وشةرد .سةنوات 10 يقةرب مةا منةر نظ ةت لةه يشةرد
س
  انخفا ةا

س
 املباشةر األبن ةي االسةتانار تةدفقات فةي كب ةتا

ةةت الةري االتحةاد األوروبةي  منهةا سةينا وال الوافةد  
ّ
 العاملوشةردت فةي املباشةر األبن ةي االسةتانار انخفةاع يةثةي بنفةردت حصةته ما

  انتقالية بنرحةة تنر التي االقتصادات
س
  انخفا ا

س
  لفيفا

س
 فةي الحدود عبت والتنةك االندما  نةياتع انخفاع مبيعات وتسول .نسويا

 لتسةج  املائةة فةي 9 انتقاليةة بنسةبة بنرحةةة تنةر التةي االقتصةادات إلة  األبن ةي املباشةر االسةتانار مةن الوافةد  التةدفقات انخفةاع

  لكن الرو اي  االتحاد إل  دوالر مةيار  51املبةغ من ذلك وتدف  دوالر؛ مةيار87
س
  قسطا

س
 4."دائرية كةحر  "في تدف  منه كب تا

لتبةةغ  %2.2استعادت تدفقات االستانار األبن ي املباشر اتجاهرا التصاعدي. حي  ارتفعةت هةرت التةدفقات بنسةبة  9001وفي سنة 

حي  5املتقدمة منها والنامية واالنتقالية   -  وازدادت هرت التدفقات في املجنوعات االقتصادية الرئرسية كافة  تريةيون دوالر  0.22

 لتبةةةغ ةةجةت تةة
س
 بديةةدا

س
مةةن  %22مةيةةار دوالر  وتشةةا  نسةةبة  229دفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر إلةة  االقتصةةادات الناميةةة ارتفاعةةا

خةةةةال  السةةةةنوات العشةةةةر  %02مقارنةةةةة بنتوسةةةةطه البةةةةالغ  %2مجنةةةةوع التةةةةدفقات العامليةةةةة الوافةةةةد   رغةةةةم أن معةةةةد  ننوهةةةةا تبالةةةةر إلةةةة  

التدفقات ال  الدو  النامية االسيوية التي ال تزا  تحظى برعل  حصة  يم بدربة أق  إل  ننو ويعز  ذلك باألساى إل  ننو  6املا ية 

أما تدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر إلة  االقتصةادات  7تةك التدفقات في ك  من أفريقيا وأمرياا الالتينية ومنطقة البحر الااري ي 

                                       
سالسلللل القيملللة العامليللة االسلللتثمار والتجلللارة ملللن أجلللل –عللر  علللام  -2013  تقريلللر االسلللتثمار العلللالمي لعلللام ألمةةةم املتحةةةد  لةتجةةةار  والتننيةةةمةةؤتنر ا - 1

 .0 ص9001 األمم املتحد   نيويورك وبنين  -التنمية
سالسللل القيمللة العامليللة االسللتثمار والتجللارة مللن أجللل  –عللر  عللام  -2013  تقريللر االسللتثمار العللالمي لعللام مةةؤتنر األمةةم املتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةة - 2

 .9-0 مرب  ساب  ص  ص -التنمية
سالسللل القيمللة العامليللة االسللتثمار والتجللارة مللن أجللل  –عللر  عللام  -2013  تقريللر االسللتثمار العللالمي لعللام مةةؤتنر األمةةم املتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةة - 3

 .XI مرب  ساب   ص-التنمية
سالسللل القيمللة العامليللة االسللتثمار والتجللارة مللن أجللل  –عللر  عللام  -2013  تقريللر االسللتثمار العللالمي لعللام ملتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةةمةةؤتنر األمةةم ا - 4

 .XIII مرب  ساب  ص-التنمية
ة املسلللللتدامة :خطلللللة االسلللللتثمار فلللللي أهلللللداف التنميللللل –علللللر  علللللام  -2010  تقريلللللر االسلللللتثمار العلللللالمي لعلللللام مةةةةةؤتنر األمةةةةةم املتحةةةةةد  لةتجةةةةةار  والتننيةةةةةة - 5

 .0 ص9002 األمم املتحد   نيويورك وبنين  عمل
االسلللللتثمار فلللللي أهلللللداف التنميلللللة املسلللللتدامة :خطلللللة  –علللللر  علللللام  -2010  تقريلللللر االسلللللتثمار العلللللالمي لعلللللام مةةةةةؤتنر األمةةةةةم املتحةةةةةد  لةتجةةةةةار  والتننيةةةةةة - 6

 .0ص مرب  ساب  عمل
 .20  ص 9002  الاويت  2010 تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   راتوائتنان الصاد املؤسسة العربية ل نان االستانار - 7
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حصةةةتها مةةةن مجنةةةوع التةةةدفقات إال أن  9009فةةةي  دعةةةد انحةةةدارها الحةةةاد %2.2ها بزيةةةاد  بةتةةةت نسةةةبتاملتقدمةةةة فقةةةد اسةةةترنفت انتعاشةةةرا 

 %22بنسةةةبة  9002مةيةةةار دوالر وال تةةةزا  دون الةةةرر  التةةةي بةتتهةةةا فةةةي عةةةام  222بحةةةوالي  %12تةةةزا  تقةةةن عنةةةد مسةةةتو  متةةةدن ال  العامليةةةة

 1 ةيار دوالر لةعام الااني عل  التوالي.م 900وبرلك احتف ت الدو  النامية بصدار ها عل  البةدان املتقدمة  هامب يتجاوز 

 نصةةةن البةةةةدان العشةةةرين *وتشةةةا  البةةةةدان الناميةةةة واالقتصةةةادات االنتقاليةةةة
س
 مةةةن تةةةدفقات  فةةةي الوقةةةت الحا ةةةر أي ةةةا

س
األعلةةة  نصةةةربا

علة  مسةتو  لرةا فينةا  ةجةت الصة ن أ   وانتقةةت املكسةيك إلة  املرتبةة العاشةر  ه01-09 بأنظر امللح  رقم-االستانار األبن ي املباشر

من تدفقات االستانار األبن ي املباشر الوارد  وحافظت عل  موقعرا كااني أكبت متة ر لررت التدفقات في العالم.
 2 

 3واي كالتالي: 9001وينكن الوقوف عل  أبرز اتجاهات االستانار في العالم خال  عام 

 تريةيةون دوالر   0.02هةا إلة  مسةتو  قيا ةاي بةةغ التنوي  القائم من احتفظت صنادي  االسرم الخاصة بقو ها  وزاد

 العالمي. في املائة من االبنالي 90مةيار دوالر بحصة  020والتنةك عبت الحدود الننطية التي تقوم  ها  وبةتت قينة صفقات االندما 

  امة  ةةةخ مةيةةةار دوالر فقةةةط وذلةةةك رغةةةم 2.2الثةةةتو  السةةةيادية  بةةةةغ االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر مةةةن قبةةة  صةةةنادي

 تريةيونات دوالر حو  العالم. 2.2قينتها  املوبودات لد  تةك الصنادي  والبالغ

  النامية  من ك  من البةدان املتقدمة والبةدان -للحاومات  شركة عبت ولنية منةوكة 220هناك ما ال يق  عن– 

 ستانارات ابنوية مباشر  منفةر  مةن خاللرةاوا تريةيون دوالر 9بقينة اصو  ابنوية تقدر بنحو  الن فرع في الخار  02أكثت من  م 

 من االبنالي العالمي. % 00بنسبة  9001مةيار دوالر عام  020بقينة 

  املائة من مجنوع  في 00ماةت أكثت من  9001عبت ولنية في عام  االف شركة 2السيولة النقدية املتاحة لد  أكبت

دوالر لةةد  الشةةركات عبةةت الولنيةةة مةةن البةةةدان املتقدمةةة   تريةيةةون  1.2نهةةا تريةيةةون دوالر  م 2.2وبقينةةة  أصةةولرا فةةي الةةداخ  والخةةار 

ونحةةو تريةيةةون دوالر فةةي الشةةركات عبةةت الولنيةةة مةةن البةةةدان الناميةةة واالقتصةةادات التةةي تنةةر بنرحةةةة انتقاليةةة  وهةةرا مةةا يعتبةةت مسةةتو  

 من املوبودات النقدية ينا  إماانات هائةة كنصدر لتنوي  التننية.
س
 عاليا

 مةيةةةةةةار دوالر  222نةةةةةةو االسةةةةةةتانار األبن ةةةةةةي املباشةةةةةةر مةةةةةةن قبةةةةةة  الشةةةةةةركات عبةةةةةةت الولنيةةةةةةة مةةةةةةن الةةةةةةدو  الناميةةةةةةة ليبةةةةةةةغ ن

مةةن االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الصةةادر فةةي العةةالم   % 12ولتسةةتحوذ الةة  بانةةل شةةركات االقتصةةادات التةةي تنةةر بنرحةةةة انتقاليةةة علةة  

 فقط في بداية القرن الحالي.  %09مقارنة م  

 من القينة اإلبنالية لةنشاري  في ك  من أفريقيا وأقة    %20فعت حصة الصناعات التحويةية والخدمات ال  ارت

 في اق  البةدان ننوا. % 12في افريقيا و  % 92دعدما كانت حصة الصناعات االستخرابية تبةغ  9001البةدان ننوا في عام 

  أن االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر علةةة  صةةةعيد العةةةالم قةةةد 9002لعةةةالمي لعةةةام فقةةةد بةةةا  فةةةي تقريةةةر االسةةةتانار ا 9002أمةةةا بالنسةةةبة لسةةةنة 

.وذكةةةةر التقريةةةةةر 9001تريةيةةةةون دوالر سةةةةةنة  0.22مقابةةةةة   9002تريةيةةةةون دوالر فةةةةةي عةةةةام  0.91لتصةةةةة  قينتةةةةه إلةةةةة   %02انخفةةةة  بنعةةةةد  

د إلةة  هشاشةةة االقتصةةاد العةةالمي وارتيةةاب تعةةو   الصةةادر عةةن مةةؤتنر األمةةم املتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةة  أونكتةةاد  أن أسةةباب هةةرا الربةةو 

وكةةةةةان هةةةةةرا االنخفةةةةةاع فةةةةةي تنةةةةةاق  مةةةةة  سةةةةةائر املؤشةةةةةرات االقتصةةةةةادية  املسةةةةةتانرين فةةةةةي السياسةةةةةات واشةةةةةتداد املخةةةةةالر الجيوسياسةةةةةية.

                                       
االسلللللتثمار فلللللي أهلللللداف التنميلللللة املسلللللتدامة :خطلللللة  –علللللر  علللللام  -2010  تقريلللللر االسلللللتثمار العلللللالمي لعلللللام مةةةةةؤتنر األمةةةةةم املتحةةةةةد  لةتجةةةةةار  والتننيةةةةةة -- 1

 .9ص مرب  ساب  عمل
 .9001مةيارات دوالر خال  العام 009لتص  ال   % 99.2تدفقات الوارد  اليها بنسبة ن حت الدو  املتحولة في زياد  ال *

االسلللللتثمار فلللللي أهلللللداف التنميلللللة املسلللللتدامة :خطلللللة  –علللللر  علللللام  -2010  تقريلللللر االسلللللتثمار العلللللالمي لعلللللام مةةةةةؤتنر األمةةةةةم املتحةةةةةد  لةتجةةةةةار  والتننيةةةةةة -- 2

 .2ص مرب  ساب  عمل
 .29  مرب  ساب   ص 2010 تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   وائتنان الصادرات اناراملؤسسة العربية ل نان االست - 3
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ا معدالت ننةو ما  الناتج املحلي اإلبنالي والتجار  الدولية وإبنالي رأى املا  الاابت املتتاكم و العنالة التي  جةت بنيعر الرئرسية

    1الصعيد العالمي. إيجابية عل 

  تةيهةةا 9002أصةةبحت أكبةةت مسةةتفيد مةةن االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر فةةي عةةام  ه01-01بأنظةةر امللحةة  رقةةم -وبةةا  فةةي التقريةةر  أن الصةة ن

انار األبن ةي املباشةر واةي مةيةار دوالر مةن االسةت 290هونغ كونغ بالص نه والواليات املتحد . وابتربت االقتصادات النامية مجتنعة 

 ال تزا  املنطقة الرائد  من حي  حصتها من تدفقات االستانار العالمي الوافد .

  االقتصةادات الناميةة نصةن عةدد املسةتفيدين العشةر  األوائة  مةةن االسةتانار األبن ةي املباشةر فةي العةالم  وهةم: الصة ن وهونةةغ 
ّ
وتشةا

وكشةةن التقريةةةر  الةةري يرصةةد النشةةا  العةةالمي فةةي مجةةةا  األعنةةا  التجاريةةة فةةي عةةدد مةةةن كونةةغ بالصةة نه وسةةنتافور  والبتازيةة  والرند.

  فةةةزادت مبيعةةةات وأصةةةو  الشةةةركات 9002امليةةادين  أن إنتةةةا  الشةةةركات متعةةةدد  الجنسةةةيات علةةة  الصةةةعيد العةةةالمي قةةد ارتفةةة  فةةةي عةةةام 

ةةةدت بةةةرلك قينةةةة إ ةةةافية تنةةةاهز متعةةةدد  الجنسةةةيات فةةةي الخةةةار  بةةةوت ت  أسةةةرع مةةةن تةةةةك التةةةي  ةةةجةتها نظ ت هةةةا املحةيةةة
ّ
تريةيةةةون  2.2ة  فول

 2مةيةةةون شةةةخص فةةةي املجنةةةوع  وأنشةةةرت  ٥٧دوالر. وباإل ةةةافة إلةةة  ذلةةةك  اسةةةتخدمت الفةةةروع األبنويةةةة لةشةةةركات املتعةةةدد  الجنسةةةيات 

 2مالي ن فرصة عن  عل  الصعيد العالمي خال  العام املا اي.

  وهةةرا مةةا 9002قات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر العامليةةة زخةةم ننوهةةا فةةي عةةام   فقةةدت تةةدف9002فةةي أعقةةاب حةةدور زيةةاد  قويةةة فةةي عةةام 

 %9يةةد  علةةة  أن الطريةةة  إلةةة  االنتعةةاا ال يةةةزا  مةيئةةةا بةةةالعثتات   فقةةد انخف ةةةت ادفقةةةات االسةةةتانار األبن ةةي املباشةةةر الةةةوارد  بنسةةةبة 

  ت  بحسل تصور الشركات متعدد  الجنسيات.تريةيون دوالر في ظ  ننو اقتصادي  عين ومخالر سياساتية كب 0.22لتص  إل  

 %02وكان تري ت ذلك شديدا بصفة خاصة علة  التةدفقات إلة  االقتصةادات الناميةة   حية   ةجةت هةرت التةدفقات انخفا ةا بنسةبة 

الناميةة مقارنةة مةيار دوالر  ويظ  االستانار األبن ي املباشةر يناة  املصةدر الخةارجي األكثةت يباتةا لتنوية  االقتصةادات  222لتص  إل  

باسةةةتانارات الحافظةةةة والحةةةواالت املاليةةةة مةةةن املتتةةةتب ن واملسةةةاعدات اإلننائيةةةة الرسةةةنية   وقةةةد ترابعةةةت التةةةدفقات فةةةي بنيةةة  املنةةةال  

 3النامية:

  وكةان  9002دوالر العام  221لتص  إل   %02تقةصت تدفقات االستانار األبن ي املباشر إل  أسيا النامية  بنسبة

اع خال  فتت  خنس سنوات   وكان واس  االنتشار نسويا  م  حدور انخفا ات بنسل من رقن ن في معظم املنال  هرا أو  انخف

مةيةةةةةر دوالر  وظةةةةةت 54لتصةةةة  إلةةة  6%والتةةةةي  زادت تةةةدفقات االسةةةةتانار األبن ةةةي الةةةةوارد  إليهةةةةا بنسةةةبة الفرعيةةةة باسةةةةتثنا  بنةةةوب أسةةةةيا. 

مةيالر دوالر. وقد أصبا عنةيات الدمج والتنةك عبت الحدود تتسم برهنية 44و  قدرت التدفقات الوارد  إل  الرند  راكد  عنةد مست

 متزايد  لتنك ن الشركات األبنوية املتعدد  الجنسيات من الدخو  إل  السوق الرندية املتنامية دسرعة.

مةيةةار دوالر  000نةةس لتصةة   إلةة   شةةرق آسةةيا  فةقةةد انخف ةةت تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الةةوارد  بنقةةدار الخ -أمةةا بنةةوب 

وظ   التدفقات الوارد  إل  سنتافور   واي البةةد الةري يتصةدر قائنةة البةةدان املتةقيةة لرةرت االسةتانارات فةي منطقةة آسةيان تتتابة   

السةةةتانار وفةةةي إندونرسةةةيا ومةةةال زيال وتاينةدا  ةةةجةت  تةةةدفقات ا9002مةيةةةةر دوالر فةةةي عةةةام  29لتصةةة   إلةةة    %01إذ انخف ةةةت  بنسةةةبة  

                                       
1-  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Ivestment Report 2015-revormind international 

investement governance-, UNITED NATIONS, NEW YORK AND GENEVA,2012,P5. 

   02/9002/ 92  إذاعة األمم املتحد   2010عام  %19األونكتاد: ان فا  في حجم االستثمار األجنبي املباشر بنسبة األمم املتحد    - 2

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/172239/#.Vlfm7XYveM_   

 األمةةم املتحةةد   نيويةةورك االسللتثمار واالحتصللاد الرسللمي –عللر  عللام  -2012  تقريللر االسللتثمار العللالمي لعللام مةةؤتنر األمةةم املتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةة -3

 .VIII ص9002وبنين  

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/172239/#.Vlfm7XYveM_


 االتحاد االوروبي تداعيات أزمة الديون السيادية األوربية على تدفق االستثمار االجنبي املباشر إلى .......الفصل الثالث 

 

151 

 نتيجة لحدور عنةيات تصفية كب ت  لالستانارات من قب   الشركات األبنويةة املتعةدد  الجنسةيات   
س
األبن ي املباشر انخفاعس كب تا

وفةةةةي إندونرسةةةةيا أدت التةةةةدفقات الكب ةةةةت  مةةةةن  االسةةةةتانارات ذات األرصةةةةد  السةةةةةبية فةةةةي الربةةةة  األخ ةةةةت إلةةةة  انخفةةةةالع إبنةةةةالي التةةةةدفقات 

 
س
 قدرت   انخفاعس كب تا

س
 1مةيارات دوالر.1إل  مستو  متدنر بدا

   عةن  %1مةيةار دوالر   أي بنسةبة انخفةاع بةتةت  22ظةت تدفقات االستاناراألبن ي إل  افريقيا تتتابة  لتصة  إلة

   وهو انخفاع يعكس في التالل اتخفاع أسعار أسعار السة  األساسية 9002مستواها العام 

 االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر إلةةة  أمرياةةةا الالتنيةةةة ومنطقةةةة البحةةةر الاةةةاري ي   حيةةة   تسةةةارت اتجةةةات التتابةةة  فةةةي تةةةدفقات

مةيةةةار دوالر وهةةو انخفةةةاع يربةةة  إلةة  اسةةةتنرار حالةةة الركةةةود االقتصةةةادي    029لتصةةة  إلةة   %02انخف ةةت التةةةدفقات الةةوارد  بنسةةةبة 

 و عن أسعار السة  األساسية   وال تط عل  الصادارت.

  األبن ةةةي املباشةةةر إلةةة  االقتصةةةادات ذات الرياكةةة  ال ةةةعيفة واملعرو ةةةة لةنخةةةالر  فقةةةد ظةةةةت تةةةدفقات االسةةةتانار

مةيةةار دوالر  وبالناةة  انخف ةةت التةةدفقات إلةة  الةةدو  الجزريةةة  19لتصةة  إلةة   %01انخف ةةت التةةدفقات إلةة  أقةة  البةةةدان ننةةوا بنسةةبة 

ميةةةةة غ ةةةةت السةةةةاحةية اسةةةةتقرارا فةةةةي تةةةةدفقات االسةةةةتانار مةيةةةةار دوالر   وشةةةةردت الةةةةدو  النا 1.2لتصةةةة  إلةةةة   %2الصةةةةت ت  الناميةةةةة بنسةةةةبة 

 مةيار دوالر. 92االبن ي املباشر عند مستو  

  فقةةد زادت التةةدفقات الةةوارد  بنسةةبة 9002واسةةتنر تزايةةد التةةدفقات إلةة  االقتصةةادات املتقدمةةة دعةةد أن  ةةجةت ننةةوا قويةةا فةةي السةةنة 

سةةتانار األبن ةةي املباشةةر فةةي أوروبةةا عو ةةه   بةة  تجةةاوزت ننةةو متوا ةة  لتصةة  إلةةال تريةيةةون دوالر   وحةةدر انخفةةاع فةةي تةةدفقات اال  2%

 ةةج  فةةي أمرياةةا الشةةنالية وزيةةاد  كب ةةت  فةةي اقتصةةادات متقدمةةة أخةةر  وزادت حصةةة االقتصةةادات املتقدمةةة مةةن تةةدفقات االسةةتانار 

 . %22األبن ي املباشر العاملية الوارد  لتبةغ 

  حيةة  ابتةةربت تةةدفقات -2أنظةةر امللحةة  رقةةم -أكبةةت متةةة  لالسةةتانار األبن ةةي املباشةةر2016وقةةد ظةةةت الواليةةات املتحةةد  تناةة  فةةي عةةام 

مةيةةار دوالر  مسةةجةة 254ه تةيهةةا املنةكةةة املتحةةد  ب12%مةةةيالر دوالر ببزيةةاد  علةة  السةةنة السةةابقة بةةةغ نسةةبتها 391وارد  بنةةا مجنوعةةه 

وذلةةةك بف ةةة   الصةةةفقات الكب ةةةت  املتعةقةةةة 2015تحتةةةةه فةةةي عةةةام بةةةرلك قفةةةز  قويةةةة إلةةة  هةةةرا املركةةةز مةةةن املركةةةز الرادةةة  عشةةةر الةةةري كةةةان 

عنةةا كةةان عةيةةه فةةي 1%مةيةةار دوالر بانخفةةاع 134دعنةيةةات الةةدمج والتنةةةك العةةابر  للحةةدود  فةةي حةة ن احتةةةت الصةة ن املركةةز الاالةة  ب 

 2 العام األسب .

مةيةةةار  29انتقاليةةةة بنقةةدار ال ةةعن تقريبةةا لتصةة  وقةةد زادت تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر إلةةة  االقتصةةادات التةةي تنةةر بنرحةةةة 

  وهةةةو مةةةا يعكةةةس صةةةفقات خصخصةةةة كب ةةةت  وزيةةةاد  فةةةي  -يو ةةةي ذلةةةكه01-02بامللحةةة  رقةةةم  -دوالر دعةةةد سةةةنت ن مةةةن االنخفةةةاع الحةةةاد 

 االستانار في أنشطة التنقيل عن املعادن.

 ن السيادية االوروبية و ازمة الدي في ظل  الثاني: التوزيع الجغرافي لالستثمارات االجنبية املباشرة الصادرة فرعال

وفقةةا لةبايةةات املتةةوفر  فةةي الجةةدو  أدنةةات يتنةةي لنةةا أنةةا تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الصةةادر  مةةن العةةالم  ةةجةت ترابعةةا كب ةةتا 

مةيةةار  222ر دوالر   مةيةةا 291نحةةو  9009   9000  فقةةد قةةدرت تةةدفقات االسةةتانار االبن ةةي املباشةةر العةةام  9000/9009خةةال  الفتةةت  

ه عةةةن مسةةةتواها %20بالنصةةةن تقريبةةةاب  9000دوالر علةةة  التتترل حيةةة  ترابعةةةت تةةةدفقات االسةةةتانار االبن ةةةي املباشةةةر الصةةةادر  العةةةام 

  و ويعةةز  اسةةتنرار اتجةةات التتابةة  الةةري بةةدأ العةةام 9000مقارنةةة بنسةةتواها العةةام  9009العةةام  %92  وترابعةةت بنقةةدار 9000العةةام 

وتةةةةري ت العةةةةدو  لألزمةةةةة   9000إلةةةة  تبةةةةالؤ الننةةةةو االقتصةةةةادي العةةةةالمي دسةةةةول تةةةةداعيات أحةةةةدار سةةةةوتنبت  9009صةةةة  العةةةةام وتوا 9000

                                       
 .2  ص9009ت والسياسات االقتصادية  االمارات العربية املتحد  الرب  االو  ادار  الدراسا  2012االستثمار العالمي  نيف ن حس ن -1
 .2ساب   صالرب  امل -2
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ه %29بنحو النصن تقريباب 9000األربنترنية   وقد ترابعت تدفقات االستانار األبن ي املباشر الصادر  من الدو  املتقدمة العام 

الدو  املتقدمة من ابنالي تدفقات االستانار األبن ي املباشر الصادر في العالم حصةة    وتنا  حصة9000مقارنة بنستواها العام 

مةن ابنةالي تةدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر الصةادر فةي العةالم  %20.9نحةو  9000األسد من إبنالي التدفقات فقد وصةت العةام 

بة التالبةةة مةةن التةةدفقات االسةةتانارية الصةةادر  مةةن الةةدو  وتسةةتحوذ دو  بنةةوب وشةةرق آسةةةيا علةة  النسةةلةةةدو  الناميةب %9.2مقابةة  

لالقتصةةادات املتحولةةة  وقةةد عرفةةت كةة  مةةن الةةدو  الناميةةة واالقتصةةادات املتحولةةة انخفا ةةا لالسةةتانارا هم فةةي  %0.2نحةةو    هالناميةةةة

ةت أي ةا جفقةد  ة 9009لعةام   وبالحةدي  عةن ا9000عل  التوالي وهرا مقارنةة بنسةتواها العةام  %90و %12ب  9000الخار  العام 

بنويةةةة املباشةةةر  فةةةةي الخةةةار  وعلةةة  النقةةةةي  مةةةن ذلةةةةك زادت د سةةةةوا  ترابعةةةا فةةةي اسةةةةتانارا ها األ االقتصةةةادات املتقدمةةةة والناميةةةةة علةةة  حةةة

 .9000ه عن مستواها العام %20االستانارات األبنوية املباشر  لالقتصادات املتحولة بركثت من النصن ب

العةام  %20تدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر الصةادر  مةن العةالم فقةد زادت بنحةو  تحسنا كب تا في 9001/9002وقد عرفت الفتت  

   نحةةةةو  9002  حيةةةة  قةةةةدرت تةةةةدفقات االسةةةةتانار االبن ةةةةي املباشةةةةر الصةةةةاد  إلةةةة  العةةةةالم العةةةةام   9001مقارنةةةةة بنسةةةةتواها العةةةةام  9002

التةةي بةةدأت العةةام   لتةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الصةةادر  مةةن العةةالم   و ويعةةز  اسةةتنرار االتجةةات التصةةاعديمةيةةار دوالر 202

ة االسةةةتانار   وقةةةد حاف ةةةت تةةةدفقات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر الصةةةادر  مةةةن الةةةدو  ئةةةإلةةة  تحسةةةن بر 9002وتواصةةةةت العةةةام  9001

ه  في ح ن  جةت زياد  كب ت   وصةةت  %0.2ب انخفاع لفين بدا نحو 9009تقريبا عل  نفس مستواها العام  9001النامية العام 

األمر الري ساهم في زياد  حصةة الةدو  الناميةة مةن ابنةالي تةدفقات االسةتانار  9001مقارنة بالعام  9002ه االعام %020ال عن ب 

ي تةةةدفقات لةةةةدو  املتقدمةةةة مةةةن ابنةةةال %92.9  وهةةةرا مقابةةة  9002العةةةام   %09.2األبن ةةةي املباشةةةر الصةةةادر فةةةي العةةةالم  والةةةري قةةةدر ب

  ت املتحولة  وقد عرفت تدفقات االستانار األبن ي املباشر الصادر يالالقتصاد %0.2االستانار األبن ي املباشر الصادر في العالم و

علةةة   %10و %29ب   9002زيةةةاد  معتبةةةت    فقةةةد زادت العةةةام  9001/9002مةةةن الةةةدو  املتقدمةةةة واالقتصةةةادات املتحولةةةة خةةةال  الفتةةةت  

   والجدو  التالي يو ي ذلك: 9001نة بنستواها العام التوالي وهرا مقار 

 2000/2008تدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة الصادرة من العالم خالل الفترة ه:1-12الجدو  رقم ب

 مليون دوالرالوحدة:

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 9009 

 1703548 2169105 1352327 833351 905975 529081 497519 683280 1163674 العالم

مةاملتقد االقتصاديات  1071786 623263 453774 479122 777539 704498 1120738 1843884 1368227 

النامية االقتصاديات  88721 57494 39696 39454 114775 110807 201435 276036 922012 

ةاالقتصادات املتحول  2خ991 20 49185 30154 18046 13661 10506 4049 2523 3167 

 املصدر: من اعداد الباحاة اعتنادا عل  قاعد  بيانات االونكتاد

زيةةاد  معتبةةت   فقةةد  ةةجةت هةةرت  9002/9002وقةةد عرفةةت تةةدفقات االسةةتانار االبن ةةي املباشةةر الصةةادر  مةةن العةةالم خةةال  الفتةةت  

وترب  أهم دواف  تدفقات االستانار   9002ة دسنة مقارن %20تريةيون دوالر وبزياد  قدرت ب  9.9ب 9002التدفقات ذرو ها العام 

إلةةة  تواصةةة  إرتفةةةاع أسةةةعار الةةةنفط والتةةةاز واملعةةةادن والسةةةة  االساسةةةية   زيةةةاد  قينةةةة عنةيةةةات  9002االبن ةةةي املباشةةةر فةةةي العةةةالم لةعةةةام 

ارجي الكبةةةت الشةةةركات عبةةةت االنةةةدما  والتنةةةةك عبةةةت الحةةةدود وخاصةةةة فةةةي الةةةدو  الناميةةةة واالقتصةةةادات املتحولةةةة  اسةةةتنرار التوسةةة  الخةةة

ة بديةةةد   وتواصةةة  ةةةةعاصةةةنادي  الثةةةتو  السةةةيادية كجرةةةات ف عنةةةا  ومنةةةاخ االسةةةتانار حةةةو  العةةةالم  ظرةةةور الولنيةةةة   تحسةةةن برئةةةة األ 
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ارتفةةةةةاع نسةةةةةبة االربةةةةةا  املعةةةةةاد اسةةةةةتانارها وخاصةةةةةة بالنسةةةةةبة لةشةةةةةركات  ارتفةةةةةاع العائةةةةةد علةةةةة  مشةةةةةاري   االسةةةةةتانار االبن ةةةةةي املباشةةةةةر  

 1نسيات.املتعدد  الج

وتبقى البةدان املتقدمة خال  هرت الفتت  مسيطر  عل  االستانارات األبنوية املباشر  الصادر    حية  وصةةت حصةتها العةام 

لالقتصةةةةةادات املتحولةةةةةة   وقةةةةةد وصةةةةةةت تةةةةةدفقات  %9.1لةةةةةةدو  الناميةةةةةة و %09. 2مةةةةةن ابنةةةةةالي التةةةةةدفقات مقابةةةةة  %92نحةةةةةو  9002

تريةيةةون دوالر   وتتصةةدر الةةدو  األوروبيةةة  0.9بنحةةو  9002ن الةةدو  املتقدمةةة ذرو هةةا العةةام االسةةتانار االبن ةةي املباشةةر الصةةادر  مةة

ترليةون  0.9نحةو  9002وفي مقدمتها االتحاد األوروبي قائنةة الةدو  أكثةت اسةتانارا فةي الخةار  فقةد وصةةت حجةم اسةتانارا ها العةام 

اربيةةةةة لةةةةدو  املتقدمةةةةة  لتةيهةةةةا دو  أمرياةةةا الشةةةةنالية ونخةةةةص مةةةةن ابنةةةالي تةةةةدفقات االسةةةةتانارات األبنويةةةة الخ %22دوالر بنسةةةبة 

مةةةةن ابنةةةةالي تةةةةدفقات االسةةةةتانارات األبنويةةةةة الخاربيةةةةة لةةةةةةدو   %90ات املتحةةةةد  األمريكيةةةةة والتةةةةي اسةةةةتحوذت علةةةة  يةةةةبالةةةةركر الوال 

  .مةيار دوالر  121.209املتقدمة  بحجم استانار قدر ب

أكبةةةت اقتصةةةاديات فةةةي  2  لتةيهةةةا  9002أكبةةةت الةةةدو  اسةةةتانارا فةةةي الخةةار  العةةةام  وقةةد تصةةةدرت الواليةةةات املتحةةةد  األمريكيةةةة قائنةةة

االتحةةةاد االوربةةةي واملتناةةةةةة فةةةي املنةكةةةة املتحةةةةة البتيطانيةةةة  فرنسةةةةا  أملانيةةةا  اسةةةبانيا وايطاليةةةةا  لتحتةةة  اليابةةةان املركةةةةز السةةةاد  عامليةةةةا 

ر   لتحت  هونغ كون  املركةز التاسة  كةركبت دولةة مسةتانر  مةيار دوال  112.992بحجم استانارات أبنوية خاربية مباشر  قدر ب 

 ه يو ي ذلك.01-02وامللح  رقم ب 9002في الخار  في العام 

وقد ظةت الدو  الناميةة تكتسةل أهنيةة كنصةدر لالسةتانار االبن ةي املباشةر   حية  ارتفعةت التةدفقات الصةادر  منهةا لتصة  

يربة  بصةور  رئرسةةية إلة  التوسة  الخةارجي لةشةركات عبةت الولنيةة األسةيوية  كنةةا مةيةار دوالر األمةر الةري  922إلة  مسةتو  قيا ةاي 

مةيةةةةار أي أكثةةةت مةةةةن  22 ةةةجةت  تةةةدفقات االسةةةةتانار االبن ةةةي املباشةةةةر الصةةةادر  مةةةةن االقتصةةةادات املتحولةةةة ارتفعةةةةا قويةةةا لتصةةةة  إلةةة 

لخةةةةةار  الصةةةة ن  هونةةةةةغ كونةةةةةغ سةةةةةتانر  فةةةةي ا  ومةةةةةن  بةةةة ن دو  االقتصةةةةةادات الناميةةةةة واملتحولةةةةةة امل9002املسةةةةتو  الةةةةةري بةتتةةةةه العةةةةةام 

 وروسيا. 

بدربةةة لةةم تحةةدر منةةر ياليرنةةات القةةرن املا ةةاي أيةةر سةةةبا علةة   9009إن التتابةة  فةةي معةةد  ننةةو االقتصةةاد العةةالمي خةةال  العةةام 

ن أهم العوام  تدفقات االستانار األبن ي املباشر الصادر  والوارد  عل  حد سوا   وذلك نظرا ألن ننو االقتصاد العالمي يعد م

املةؤير  فةةي توليةةد وانتعةةاا التةةدفقات العامليةةة لالسةةتانار األبن ةةي املباشةةر   ومةةن يةةم تبةةالؤ هةةرا الننةةو نتيجةةة لألزمةةة املاليةةة العامليةةة 

بعةة  أسةةواق الةةةدو  املتقدمةةة أقةة  قةةةدر  علةة  ابتةةراب اسةةةتانارات مباشةةر  بديةةد  أو تصةةةديرها إلةة  بةةاىي دو  العةةةالم منةةا يقةةةةص 

لعةةةالمي لتةةةدفقات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر وخاصةةةة وأن اقتصةةةادات الةةةدو  املتقدمةةةة  هةةةينن علةةة  الحصةةةة األكبةةةت مةةةن  االبنةةةالي ا

إبنةةالي هةةرت التةةدفقات سةةوا  الةةوارد  أو الصةةادر  عامليةةا  ويسةةاهم كةةرلك التتابةة  الحةةاد فةةي األسةةعار العامليةةة ملعظةةم السةةة  األوليةةة 

عة  املحاصةي  الزراعيةة مةن شةرنه أن يةؤير سةةبا علة  تةدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر وعل  رأسرا  الةنفط والتةاز واملعةادن وب

الصةةادر أو الةةةوارد املوبرةةةة إلةةة  هةةةرت القطاعةةةات  ويقةةةةص كةةةرلك االنكنةةةاا الحةةةاد فةةةي حجةةةم االئتنةةةان املصةةةرفي عامليةةةا والنةةةابم عةةةن 

ةيات االندما   والتنةك عبت الحدود الدولية  وقةد يسةاهم األزمة املالية من قدر  الشركات عل  االستانار في الخار  أو تنوي  عن

تةةدهور عوائةةةد االسةةتانار االبن ةةةي املباشةةر و ةةةعن املراكةةز املاليةةةة النابنةةةة عةةن الصةةةعوبات االقتصةةادية فةةةي دفةة  الشةةةركات االم فةةةي 

دعةةةة لرةةةةا العامةةةةة فةةةي الةةةةدو  م إلةةة  اسةةةتتداد عوائةةةةد اسةةةتانارا ها املباشةةةر  مةةةن فروعرةةةةا أو الشةةةركات التالالةةةدو  املتقدمةةةة وحةةةو  العةةةةا
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األخةةةةر  بةةةةدال مةةةةن اعةةةةاد  اسةةةةتانارها مةةةةر  أخةةةةر  منةةةةا  يقةةةةةص مةةةةن االبنةةةةالي العةةةةالمي لتةةةةدفقات االسةةةةتانارات االبنويةةةةة املباشةةةةر  سةةةةوا ا 

 1الصادر  أو الوارد .

دت حصةة الةدو  الناميةة من خارلة توزي  تدفقات االستانار االبن ي املباشر   فقد شر  9002األزمة املالية العاملية  لقد غ تت 

  %02. 9مةن التةدفقات العامليةة الصةادر  مةن االسةتانارات االبنويةة املباشةر  ارتفاعةا لتصة  إلةة  9009واالقتصةادات االنتقاليةة العةام 

ها مةيةار دوالر وهةةرا بالنسةبة لةةةدو  الناميةة   أمةا بالنسةةبة لالقتصةادات املتحولةة فقةةد وصةةت حصةةت922مةن االبنةالي العةةالمي بنقةدار 

مةن إبنةالي التةدفقات الصةادر   %90.1مةيار دوالر  مقاب  انخفاع في حصة الةدو  املقدمةة إلة   20بنقدار  %1.2نحو  9009العام 

 والجدو  اعالت يو ي ذلك.

 2006/2019(:تدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة الصادرة من  العالم خالل الفترة 3-39الجدول رحم )

 مليون دوالر

 9002 0009  9000 9009 9001 9002 9002 9002 

  1473283  1621890  1262007  1380875  1369508  1563807  1373658  1101887 العالم

دمةاملتق قتصادياتاال  820411  965900  1128733  973654  890112  731670  1183568  1041458  

ةالنامي قتصاديات اال  243098  357270  379426  362661  414976  457994  406237  406668  

لةاالفتصادات املنحو    38 377,4  50 487,8  55 648,3  33 192,9  75 787,4  72 343,2  32 085,4  25 157,2 

 املصدر: من اعداد الباحاة اعتنادا عل  قاعد  بيانات االونكتاد.

باشر عل  املستو  العةالمي ال يةزا  متةريرا بتةداعيات األزمةة املاليةة ولقد أظررت تقارير االستانار العالمي أن االستانار األبن ي امل

زيةةةةاد  إلةةةة   األمةةةةر الةةةةري أد    9002ومةةةةا زاد الطةةةة ن بةةةةةة انةةةةدالع ازمةةةةة الةةةةديون السةةةةيادية األوروبيةةةةة أواخةةةةر   9002العامليةةةةة خةةةةال  العةةةةام 

 0201مقابةةةة   9002مةيةةةةار دوالر العةةةةام 0000لتصةةة  إلةةةة   %12انخفةةةاع تةةةةدفقات االسةةةةتانار االبن ةةةةي املباشةةةر الصةةةةادر عامليةةةةا بنعةةةةد  

. وقةةةةةد أظرةةةةةرت البيانةةةةةات اسةةةةةتنرار ارتفةةةةةاع 9002كنتيجةةةةةة أساسةةةةةية لتةةةةةري ت الركةةةةةود االقتصةةةةةادي  خةةةةةال  العةةةةةام  9009مةيةةةةةار دوالر العةةةةةام 

وا    األهنيةة النسةةوية لحصةةص مجنةةوعتي الةةدو  الناميةة واالقتصةةادات املتحولةةة مةةن التةةدفقات الصةادر  والةةوارد  عامليةةا علةة  حةةد سةة

وعلةةة  الةةةرغم مةةةن ترابةةة  التةةةدفقات الصةةةادر  منهةةةا   فقةةةد عرفةةةت تةةةدفقات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر املتجرةةةة إلةةة  الخةةةار  مةةةن البةةةةدان 

بيةد أنةه مة  9002العةام  %02الناميةة ومةن البةدان التي تنر بنرحةة انتقالية عقل فتةت  صةعود قةدرها خنةس سةنوات  تقةصةا بنسةبة 

 مةن  ارتفاع نصرل الشركات
س
عبت الولنية املنتنية إل  هرت االقتصادات  فإن انكناا االستانار األبن ي املباشر كان أق  حّد  أي ةا

صةةةت تةةةدفقات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر املتجرةةةة إلةةة  الخةةةار  بنةةةةسبة 
ّ
 ويربةةة  سةةةول هةةةرا %20مايةةةةه فةةةي البةةةةةدان املتقدمةةةة حيةةة  تقة

والتةةةةي شةةةوهت البرئةةةةة  9002يةةةةة وكةةةرا أزمةةةة الةةةةديون سةةةيادية األوروربيةةةة والتةةةةي انةةةدلعت نهايةةةة التتابةةة  إلةةة  تةةةةداعيات األزمةةةة املاليةةةة العامل

االسةةةتانارية. ومةةةا زا  نصةةةرل االسةةةتانار املتجةةةه إلةةة  الخةةةار  مةةةن البةةةةدان الناميةةةة أصةةةتر بكا ةةةت  مقارنةةةة بالةةةدو  املتقدمةةةة ولكنةةةه يةةةزداد 

. وقةةد اقةةةص االسةةتانار املتجةه إلةة  الخةةار  مةةن 9002ة إلةة  الخةةار  العةام ه التةةدفقات العامليةةة املتجرة%99سةرعة ويصةة  تقريبةةا إلة  ربةة  ب

مةيةةةةار 0.2مةيةةةارات دوالر. بيةةةد أن التةةةدفقات الخاربةةةة مةةن الجنةةةوب األفريقةةةي قةةةد ازدادت إلةةة   5أفريقيةةا كاةةة  بنحةةةو النةةةةصن فرةةةةبط إلةة  

بةةةاىي أفريقيةةةا. وعلةةة  الةةةرغم مةةةن ذلةةةك  مةةةا زا   مدفوعةةةة باسةةةتانارات بنةةةوب أفريقيةةةا  ومتجرةةةة بصةةةور  رئرسةةةية إلةةة  9002دوالر فةةةي عةةةام 

 من املجنوع. %20شنا  أفريقيا هو أكبت مةْصَدر لةتةدفقات اإلقةينيةة املتجرة إل  الخار   إذ يبةغ نصربه أكثت من 
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نهةةا مةةن م %92إلةة  الخةةار   والتةةي تتةةرتى نسةةبة  غربللي آسللياأمةةا تةةدفقات االسةةتانار األبةةةن ي املباشةةر املتجرةةة مةةن بةةةدان املنطقةةة 

االستانار املتزايد املتجه إلة  الخةار  مةن  مةيار دوالر. ولم يكةن23إل   %12بةدان مجةس التعاون الخةيجي  فقد انخف ت بنسبة 

 لةتعةوي  عةن التةري ت
س
السةة ي لألزمةة العامليةة فةي دبةي  فقةد أيةرت  أزمةة دبةي العامليةة علة  تةدفقات  املنةكةة العربيةة السةعودية كافيةا

 1ألبن ي املباشر املتجرة إل  الخار  من اإلمارات العربية املتحد .االستانار ا

مةيةارات دوالر دسةول حةدور لفةر  00وحدر تت ت كب ت في االستانار األبن ي املباشر الخةار  مةن البتازية  إلة  رقةةم سةةة ي قةدرت 

إلةة  شةةركا ها األم. وقةةد أسةةفر ذلةةك عةةن حةةدور القةةروع املتعاقةةد عةيهةةا داخةة  الشةةركات مةةن الشةةركات التادعةةة البتازيةيةةة فةةي الخةةار  

فةةي اسةةتانار املنطقةةة املتجةةه إلةة  الخةةار . ومةة  ذلةةك فةةإن عنةيةةةات االنةةةدما  واالحتيةةاز لةشةةركات عبةةت الحةةدود  %29انخفةةاع بنسةةبة 

بنسةةبة  عنةيةةات موبرةةة بصةةور  رئرسةةية إلةة  بةةةدان متقدمةةة  قةةد ارتفعةةت والتةةي قامةةت  هةةا شةةركات عبةةت ولنيةةة مةةةن املنطقةةةة  وهةةةي

إلة  دفةة   9001مةيةارات دوالر. وسةيؤدي اسةتنرار بةروز الشةركات عبةت الولنيةة التادعةة لةننطقةة  والةري بةدأ فةي عةام   1.2إلة   29%

 االستانار األبن ي املباشر املتجه إل  الخةار  إل  األمةام في األبة  املتوسط. وقد قفزت تدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر املتجرةة

 فةي الفتةت  02ر  من أمرياا الالتينيةة والاةاري ي مةن متوسةط قةدرت إل  الخا
س
 29إلة   9000-0220مةيةار دوالر سةنويا

س
مةيةةار دوالر سةنويا

فةي التوسة  خةار   -معظنرةا شةركات برازيةيةة ومكسةيكية  - وقد ظ  عدد متزايد من شركات أمرياا الالتينية 9002-9001في الفتت  

أسةةةرنت  9001وإلة  بانةةل األو ةاع االقتصةادية املؤاتيةةة فةي املنطقةة منةةةر عةةام  .اقتصةادات متقدمةةة املنطقةةة  وبةةصور  رئرةةةسية فةي

. واملسةتانرون الخةاربيون 
س
 ودعةم قيامرةا باملزيةد مةةن التوسةة  خاربيةا

س
 في دعةم الشةركات املحةيةة داخةيةا

س
السياسات الحاومية أي ا

 مةةةا ياونةةةون هةةةم أكبةةةت 
س
 أينةةةا  حقبةةةة سياسةةةة الرئرسةةةيون لةننطقةةةة اليةةةوم كا ةةةتا

س
وأقةةةةدم مجنوعةةةات مؤسسةةةات أعنةةةا  حققةةةت روابةةةا

اإلحال  مح  الواردات. وعالو  عل  ذلك  فإن سياسات الخصخصة املنتَ جة فةي بةةدان ماة  البتازية  واملكسةيك قةد أسةةفرت عةن 

العتنةةةةادات االئتنانيةةةةة نشةةةةو  شةةةةركات رياديةةةةة ولنيةةةةة. وفةةةةي وقةةةةت أحةةةةدر  تكفةةةةةت الحةةةةوافز الحاوميةةةةة فةةةةي البتازيةةةة   بنةةةةا  فةةةةي ذلةةةةك ا

رةة  بةدعم التوسة  الخةارجي لةشةركات. بيةد أن اإلماانيةةة املحةدود  للحصةو  علة  تنوية  محلةي  بةاالقتتان مة  القيةود الحاليةةة  املوب 

التةةةةي تكتنةةةةن عنةةةةة  األسةةةةةواق املاليةةةةة الدوليةةةةة  ينكةةةةن أن يعةةةةرقال مواصةةةةةة هةةةةرا التوسةةةة . وستواصةةةة  هةةةةرت الشةةةةركات عبةةةةت الولنيةةةةةة 

  مةةن النسةةبة املنخف ةةة لةةةديون إلةة  اإليةةرادات لةةد ها  ومةةن محدوديةةة تريرهةةا بالةةةصناعات التةةي ت ةةررت بفعةة  األزمةةة إلةة  االسةةتفاد

وبعةةد اتجةةات صةةعودي اسةةتنر ينانيةةة أعةةوام  فةةةإن  .أدعةةد حةةد كنةةا اسةةتفادت مةةن املرونةةة النسةةوية الةةةتي يتنتةةة   هةةةا اقتصةةاد املنطقةةة

مةيةةار دوالر   22.2قةد تقةصةت إلة  جنلوب شلر ي أوروبلا ورابطلة اللدول املسلتقلة تجرةة إلة  تدفقات االستانار األبن ي املباشةر امل

 نسوته 
س
  وقد انخفة ت تةةدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر املتجرةة إلة  كةتةا املنطقتة ن فةي 9009العام  %21أي شردت انخفا ا

 من تةك املتجرة إل  رابطة الدو  املستقةة. فتدفقات ولكن التدفقات املتجرةة إل  بنوب شرىي أوروبا كانت أق 9002عام  
س
  تريرا

 بنقةةةةةدار النصةةةةةن دسةةةةةول ركةةةةةود الطةةةةةةل املحلةةةةةي  
س
االسةةةةةتانار األبن ةةةةةي املباشةةةةةر املتجرةةةةةة إلةةةةة  االتحةةةةةاد الرو ةةةةةاي قةةةةةد انخف ةةةةةت تقريبةةةةةا

ألبن ةي املباشةر الدائريةة. ولةم وانخفاع العائةدات املتوقعةة فةي املشةاري  املتصةةة بةاملوارد الطبيعيةة  ون ةوب اعنةيةات االسةتانار ا

يكةةن تقةةةص تةةدفقات االسةةةتانار األبةةةن ي املباشةةر املتجرةةة إلةة  الخةةار  مةةن بةةةدان املنطقةةة فةةي ماةة  حةةد  االنخفةةةاع الةةةري حةةدر فةةي 

 اعتبةةةت االتحةةةاد الرو ةةةاي هةةةةو أكبةةةت مْصةةةدر لالسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر الخةةةار  مةةةن 9002التةةةدفقات املتجرةةةة إلةةة  الةةةداخ . وفةةةي عةةةام 

 2بةدان املنطقة .

                                       
األمةةم املتحةةد   نيويةةورك وبنيةةن  مللن فض الكربللون : االسللتثمار فللي احتصللاد 2010  تقريللر االسللتثمار العللالمي مةةؤتنر األمةةم املتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةة - 1

 .02 ص 9000
 .02-02ساب  ص ص الرب  ملا -2
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الواليةةات املتحةةد  مركةةز الصةةدار  كةةركبت دولةةة مسةةتانر  فةةي الخةةار  تةيهةةا كةة  مةةن فرنسةةا  اليابةةان وأملانيةةا   9002و قةةد احتةةةت العةةام 

لةة  كةةركبت اقتصةةادات مسةةتانر  فةةي العةةالم   فةةي حةة ن احةةتةن كةة  مةةن هونةةغ كونةةغ  وبالتةةالي فقةةد احتةةةت الةةدو  املتقدمةةة األربةة  مراكةةز األور

 .يو ي ذلك ه01-02بوامللح  رقم  9002الص ن كدو  نامية املركز الخامس والسادى عامليا كركبت اقتصادات مستانر  لعام و 

 % 92.2فقد عاودت االرتفاع بنعد  بةغ  9000/9000أما عل  مستو  تدفقات االستانار األبن ي املباشر الصادر  عامليا خال   

مقارنةة   9000العةام  %01.9  وبنعةد  زيةاد  قةدر ب2009تريةيون دوالر عام 0.0ون دوالر مقاب  تريةي 0.12لتص  إل   9000في العام 

  وهةةةةةرا كنتيجةةةةة أساسةةةةةية ملعةةةةاود  الالعبةةةة ن الرئرسةةةةةي ن فةةةةي العةةةةةالم تحركةةةةا هم االسةةةةتانارية عبةةةةةت الحةةةةدود  دعةةةةةد 9000بنسةةةةتواها العةةةةام 

 ية.الخرو  النس ي من دائر  الترير بتبعات األزمة املالية العامل

 0.12مسةةةجةة مقةةةدار    %09ترابعةةةا  بنحةةةو  9009وقةةةد  ةةةجةت تةةةدفقات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر الصةةةادر  مةةةن العةةةالم  العةةةام 

إلةة  مةةا يقةةارب مسةةتو   9009انخف ةةت تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الصةةادر  عةةن البةةةدان املتقدمةةة العةةام فقةةد تريةيةةون دوالر.

وهةةو مةةا  .سةةنوات9مةيةةار دوالر   وهةةو مسةةتو  لةةم يشةرد لةةه نظ ةةت منةةر مةةا يقةرب  222مسةةجةة نحةو   9002الح ةي  املسةةج  فةةي عةةام 

ُيعز  في معظنه إل  الرشاشةة االقتصةادية العامليةة وحالةة عةدم اليقة ن التةي تةةن السياسةات العامةة  ودفعةت التوقعةات االقتصةادية 

لتنسك بن ل التتي  والتتقل الري تتبعه تجات االستانارات الجديد   غ ت امل نونة بالشركات عبت الولنية في البةدان املتقدمة إل  ا

 من إبرا  عنةيات توس  دولية كب ت . وفي عام  
س
 من البةدان املتقدمةة  وعةددها 22شرد  9009أو تصفية األصو  األبنوية  بدال

س
بةدا

 في االسةتانار األبن ةي املباشةر الخةار   وبةتةت تةدفقات االسةتا38
س
  ترابعا

س
نار األبن ةي املباشةر الصةادر  عةن االقتصةادات الناميةة بةدا

. ورغةةةم االنحسةةةار االقتصةةةادي %92مةيةةةار دوالر   وهةةةو مةةةا يناةةة  حصةةةة قياسةةةية مةةةن املجنةةةوع العةةةالمي قةةةدرها  121نحةةةو  9009العةةةام 

 سةيوية تناة  أكبةت مصةدر العالمي  استنرت الشركات عبت الولنية املنةوكة لةبةةدان الناميةة فةي توسةعرا فةي الخةار . وظةةت البةةدان ا

لالسةةةةتانار األبن ةةةةي املباشةةةةر  حيةةةة  عادلةةةةت حصةةةةتها ياليةةةةة أربةةةةاع مجنةةةةوع التةةةةدفقات مةةةةن البةةةةةدان الناميةةةةة. وزادت تةةةةدفقات االسةةةةتانار 

ة األبن ةةي املباشةةر الصةةادر  عةةن أفريقيةةا بااليةةة أماالرةةا  فينةةا ظةةةت التةةدفقات الصةةادر  عةةن البةةةدان الناميةةة فةةي آسةةيا وأمرياةةا الالتينيةة

 .-9000ومنطقة البحر الااري ي في مستويا ها املسجةة في عام 

واسةةةتنرت بةةةةدان مجنوعةةةة بةةةريكس بالبتازيةةة  واالتحةةةاد الرو ةةةاي والرنةةةد والصةةة ن وبنةةةوب أفريقيةةةاه فةةةي احةةةتال  مركةةةز الريةةةاد   بةةة ن 

لوارد  من هرت االقتصادات الخنسةة البةدان املستانر الناشئة  في مجا  االستانار األبن ي املباشر الصادر . وارتفعت التدفقات ا

مةةةةن املجنةةةةوع العةةةةالمي. وبةةةةات نشةةةةا    %00مشةةةةاةة بةةةةرلك نسةةةةبة 9009مةيةةةةار دوالر فةةةةي عةةةةام  022إلةةةة   9000مالي ةةةةت دوالر فةةةةي عةةةةام 7مةةةةن 

ن  حي  الشركات عبت الولنية املنةوكة لررت البةدان يزيد بالراد  بنا في ذلك في أفريقيا. وتقدمت الص ن في مصاف كبار املستانري

 01.-20أنظر امللح  رقم – 1صعدت من املرتبة السادسة إل  املرتبة الاالاة  دعد الواليات الواليات املتحد  األمريكية واليابان.

تريةيةون  0.9مسةجةة مقةدار    %2ترابعا بنحو  9002وقد  جةت تدفقات االستانار األبن ي املباشر الصادر  من العالم  العام 

أكثت من ية  مجنوع التدفقات الخاربة من االسةتانار األبن ةي املباشةر علة  9002صرل االقتصادات النامية العام بةغ ندوالر  وقد 

  االقتصادات النامية واالقتصادات االنتقالية تسةعة مةن أكبةت  9002في عام %01نطاق العالم  بزياد  ملحوظة عن نسبة ا  
ّ
 وتنا

 عل  نطاق العالم20
س
 مستانرا

س
 .-01-09ر امللح  رقم أنظ–اقتصادا

أما مجنوع التدفقات الخاربة من االستانار األبن ةي املباشةر املتجرةة مةن اقتصةادات ناميةة إلة  اقتصةادات ناميةة أخةر  فقةد ننةا 

وكانت منطقة شرق آسيا ومنطقة بنوب شرىي 2013.تريةيون دوالر في عام 9.2إل   9002تريةيون دوالر في عام 1.7بنسبة الاةا ن من 

                                       
 األمةم املتحةد    : سالسل القيمة العاملية: االستثمار والتجارة من أجل التنميلة2013  تقرير االستثمار العالمي مؤتنر األمم املتحد  لةتجار  والتننية -1

 .2 ص9001ورك وبنين  نيوي
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هنا أكبت منطقت ن متةقيت ن من منال  البةدان النامية. وما زا  نصرل أفقةر املنةال  الناميةة مةن حية  االسةتانار األبن ةي  آسيا

 ولكنةه آخةر فةي الننةو. ويةرهل قةدر كب ةت مةن االسةتانار األبن ةي املباشةر مةن االقتصةادات 
س
املباشر ب ن الجنوب والجنوب منخف ةا

 ّ لاةةةة  اقتصةةةةاد. فاأللفةةةة باملنطقةةةةة ترسةةةةر التحةةةةرك املبكةةةةر مةةةةن مةةةةن بانةةةةل الشةةةةركة الناميةةةة إلةةةة  املنطقةةةةة الجترافيةةةةة ا
س
لتاليةةةةة مباشةةةةر 

 فةي هةرا 
س
 رئرسةيا

س
 محركةا

س
النشا  عل  الصعيد الدولي بتدوي  نشةالراه  كنةا أن األسةواق وسالسة  القينةة اإلقةينيةة تشةكالن عةامال

 األننةةا  املحةةدد  لتةدفقات االسةةت
س
انار األبن ةةي املباشةةر بةة ن الجنةوب والجنةةوب بفعةة  البواعةة  االسةةتانارية الصةدد. وتتحةةدد أي ةةا

الشركات املتعدد  الجنسةية  وسياسةات حاومةة البةةد األصةلي  والةروابط التاريخيةة. وتختةةن التةدفقات الخاربةة مةن االسةتانار 

حي  تاوينها: ففي ح ن أن أكثت من نصن  األبن ي املباشر من االقتصادات املتقدمة وتةك الخاربة من االقتصادات النامية من

التةدفقات الخاربةة الخاصةة بنؤسسةات األعنةةا  املتعةدد  الجنسةية التادعةة لةبةةدان الناميةةة تتخةر شةا  اسةتانار فةي أسةةرم رأى 

 1املا   فإن التدفقات الخاربة من البةدان املتقدمة ت م عنصرا أكبت يتعة  بإعاد  استانار اإليرادات املتحققة.

 2انتعاشةا ملحوظةا لةم يسةج  منةر أكثةت مةن  9002عرفت تدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر الصةادر  مةن العةالم  العةام لقد 

تريةيةةةون  0.2مسةةةجةة نحةةةو  %99سةةةنوات ايةةةن عرفةةةت  االسةةةتانارات األبنويةةةة انتعاشةةةا كب ةةةتا   حيةةةت ارتفعةةةت هةةةرت التةةةدفقات نحةةةو 

 %11تانار األبن ةةةةةي املباشةةةةةر الخةةةةةار  مةةةةةن االقتصةةةةةادات املتقدمةةةةةة بنسةةةةةبة زيةةةةةاد  فةةةةةي تةةةةةدفقات االسةةةةة 9002وقةةةةةد  ةةةةةجةت سةةةةةنة دوالر.

تريةيون دوالر  دعد أن ترابعت عل  مد  يالر سنوات السابقة   ونتيجة لرلك اسةتريرت البةةدان املتقدمةة علة   0.0ووصةت إل  

 9002فةةةي عةةةام  %20ارنةةةة بنسةةةبة مق 9002مةةةن تةةةدفقات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر علةةة  الصةةةعيد العةةةالمي فةةةي عةةةام  %29.9بنسةةةبة 

  وعلةةة  الةةةرغم مةةةن هةةةرت 9002وشةةةاةت هةةةرت الزيةةةاد  نقطةةةة النهايةةةة لتتابةةة  التةةةدفقات الةةةري اسةةةتانر بةةةال انقطةةةاع تقريبةةةا منةةةر عةةةام 

عن مستو  القنة التي وص  إليها عام  %20الزياد   ظ  مستو  االسانار األبن ي الخار  من االقتصادات املتقدمة أق  بنسبة 

ولةةةةم تسةةةةج  تةةةةدفقات االسةةةةتانار األبن ةةةةي املباشةةةةر الصةةةةادر  مةةةةن أمرياةةةةا الشةةةةنالية تت ةةةةتا ملحوظةةةةا خ وقةةةةد قابةةةةةك الزيةةةةاد  فةةةةي    9002

ه  انخفةةةاع فةةةي الواليةةةات املتحةةةد  األمريكيةةةة   ومةةة  ذلةةةك تبقةةةى الواليةةةات 9002مقارنةةةة دسةةةنة  %09السةةةتانارت الكنديةةةة فةةةي الخةةةار  ب

 ه.01-02 بأنظر امللح  رقم-رين في العالم تةيها الياباناملتحد  األمريكية عل  رأى أكبت املشتان

وفةةي الجرةةة املقابةةةة انخف ةةت تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر فةةي معظةةم منةةال  االقتصةةادات الناميةةة والةةت يتنةةر بنرحةةةة 

ر السة  األساسية انتقالية   وت ننت العوام  التي أسرنت في ذلك االنخفاع مزيجا من التحديات  بنا في ذلم انخفاع أسعا

وتةةدني قينةةة العنةةالت الولنيةةة ومخةةالر البرئةةةة السياسةةية   وعلةة  خةفيةةة هةةرا االتحةةةات العةةام لربةةو  تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةةي 

املباشر الخار  من االقتصادات النامية واالقتصادات املتحولة شاةت الص ن حالة استثنائية ملحوظة   حي  ظةت  االستانار 

مةيةةار دوالر   وحافظةةت ننرتجةةة لةةرلم علةة    099إلةة    091ر  الخاربةةة منهةةا علةة  مسةةتو  مةةن االرتفةةاع  وزادت مةةن  األبنويةةة املباشةة

 مستواها في املرتبة الاالاة من يبن أكبت املستانرين في العالم.

 0.2نحةةةةةومسةةةةةجةة  %2ترابعةةةةةا قةةةةةدر  ب  9002وقةةةةةد عرفةةةةةت تةةةةةدفقات االسةةةةةتانار األبن ةةةةةي املباشةةةةةر الصةةةةةادر  مةةةةةن العةةةةةالم  العةةةةةام 

لتصة   %00بنسةبة  9002وقد انخف ت تدفقات االستانار األبن ي املباشر الخاربة من البةدان املتقدمة العةام تريةيون دوالر 

تريةيون دوالر   ويرب  األمر أساسا إل  حدور انخفاع شديد في االستانارات مةن قبة  الشةركات املتعةدد  الجنسةيات فةي أوروبةا  

حيةةة  ظةةةةةت الواليةةةةات املتحةةةةد  األم تكيةةةةة تناةةةة  أكبةةةةت بةةةةةدان العةةةةالم  ن أمرياةةةةا الشةةةةنالية علةةةة  حالرةةةةا وظةةةةت التةةةةدفقات الخاربةةةةة مةةةة

                                       
األمةم املتحةد   نيويةورك وبنيةن   : إصلالح حواملة نظلام االسلتثمارات اللدولي 2015  تقريلر االسلتثمار العلالمي مؤتنر األمةم املتحةد  لةتجةار  والتننيةة -1

 00-2  ص ص 9002
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وقةةد شةةردت التةةدفقات مةةن البةةةدان املتقدمةةة فةةي  مةيةةار دوالر   299إلةة   %0املسةةتانر  فةةي الخةةار   فقةةد  ةةجةت تةةدفقا ها انخفا ةةا ب 

 .9009ام منطقة أسيا واملحيط الرادي تسجيةرا أعل  مستويا ها منر ع

لتصةة  إلةة    %0.0وبالحةةدي  عةةن الةةدو  الناميةةة فقةةد  ةةجةت تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الخاربةةة منهةةا انخفا ةةا بنسةةبة 

املركةةز الاةةاني عامليةةا كةةركبت دولةةة  9002مةيةةار دوالر رغةةم حةةدور زيةةاد  قويةةة فةةي التةةدفقات الخاربةةة مةةن الصةة ن التةةي احتةةةت العةةام  202

مةيةةةار  091لتصةةة  إلةةة  44%حيةةة   ةةةجةت تةةةدفقات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر الخاربةةةة منهةةةا زيةةةاد  قويةةةة بنسةةةبة مسةةةتانر  فةةةي العالم.

دوالر  وهةةةو مسةةةتو  مرتفةةة  بديةةةد  وعلةةة  النقةةةي  مةةةن ذلةةةك  ةةةجةت تةةةدفقات االسةةةتاناراألبن ي املباشةةةر الخاربةةةة مةةةن منةةةال  فرعيةةةة 

. وبشا  عام   زادت تدفقات االستانار األبن ي املباشةر الخاربةة أخر  ومن االقتصادات الرئرسية فلي آسيا النامية انخفاعس 
س
كب تا

مةيةةار دوالر  واةةي زيةةاد  نشةةرت عةةن مشةةتتيات الشةةركات الصةةرنية املتعةقةةة دعنةيةةات الةةدمج 363لتصةة  إلةة  7%مةةن آسةةيا الناميةةة بنسةةبة 

 1 والتنةك العابر  للحدود.

 ية على التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة في العالم:تداعيات أزمة الديون السيادية االوروب الفرع الثالث

زيةةاد  كب ةةت  وملحوظةةة  فةةي تةةدفقات االسةةتانارات األبنويةةة املباشةةر  فةةي بنيةة  القطاعةةات    9002إلةة   9000لقةةد عرفةةت الفتةةت  مةةن 

  التجةار    الفنةادق واملطةاعم   النقة    وكانت حصة األسد من نصرل قطاع الخدمات ب ي نن ك  من الكرربا  التاز  املةا   البنةا  

التخزين واالتصاالت   الخدمات املالية   أنشطةادار  االعنا    اإلدار  العامة والةدفاع   التعةةيم   الخةدمات الصةحية واالبتناعيةة 

التصةةني ب املةةواد  ونفةةس الشةةائ ينكةةن قولةةه علةة  قطةةاع %900زيةةاد  قةةدرت ب  9000/9002...إلةةخه فقةةد عةةرف هةةرا األخ ةةت خةةال  الفتةةت  

الترائيةةة  املشةةةروبات  التبةةغ  الخشةةةل واملنتجةةةات الخشةةوية   النشةةةر والطباعةةةة  فحةةم الاةةةوك واملنتجةةةات النفطيةةة والوقةةةود النةةةووي  

الكيناويةةات واملنتجةةةات الكيناويةةةة  منتجةةات املطةةةا  والبالسةةةتيك  املنتجةةات املعدنيةةةة وغ ةةةت املعدينيةةة  املعةةةادن واملنتجةةةات املعدنيةةةة   

ت واملعدات   املعدات الكرربائية واإللكتتونية   السيارات وغ تها من معدات النق  وغ تها هوالري عرف هو األخر انعاشا كب تا ا ال 

  في ح ن  شرد  القطاع األولي بالري ي م ك  من الزراعة والتابات  صيد االسناك  التعدين واملنابم  %020مسجال زياد  قدت ب

   محتشنة مقارنة بباىي القطاعات. والبتتو  وغ تها ه زياد

(:الرصللللليد العلللللالمي لالسلللللتثمار األجنبلللللي املباشلللللر املتجللللل  نحلللللو اللللللداخل   بحسلللللب القطلللللاع خلللللالل الفتلللللرة 3-22الشلللللكل رحلللللم )

 الوحدة  تريليون دوالر.                           2001/2015

 

SOURCE: UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT,WORLD INVESTMENT REPORT 2017 - 

INVESTMENT AND THE DIGITAL ECONOMY-, UNITED NATIONS ,NEW YORK AND GENEVA, 2017;P21. 
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دعةةةة   9009فقةةةد عرفةةةت التةةةدفقات الداخةةةةة والخاربةةةةة مةةةن االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر فةةةي عةةةام  9009وبالحةةةدي  عةةةن سةةةنة 

ألسا اي   والصناعة التحويةية والخدماتهويرب  السول في ذلك إل  األزمة املالية االختالفات امللحوظة حسل القطاع بالقطاع ا

في القطةاع االولةي   فةي حة ن انخفة  نشةا  االسةتانار األبن ةي املباشةر فةي معظةم  9009العاملية   فقد  ج  ارتفاعا لفيفا العام 

ات كصةةناعة األغريةةة واملشةةروبات والتبةةغ   حيةة    فةةي حةة ن كةةان هنةةاك دعةة  االسةةتثنا  9009الصةةناعات انخفا ةةا كب ةةتا فةةي عةةام 

فحص البيانات املتعةقة دعنةيات االندما  والشرا  عبةت الحةدود أنةه كةان هنةاك انخفةاع 
ُ
االستانارات األبنوية املباشر  فيها   وت

ت املاليةة   واألغريةة في نشا  االنةدمابات واالسةتحواذات فةي كة  مةن التصةني  والخةدمات  ولكةن مة  تحةو  نسة ي إلة  الخةدمات غ ة

واملشةةروبات والتبةةغ. وارتفعةةت قينةةة عنةيةةات االنةةدما  والشةةرا  فةةي القطةةاع األولةةي مةةن حيةة  القينةةة املطةقةةة وكحصةةة مةةن مجنةةوع 

 1عنةيات االندما  والشرا . 

 التصةني  اعوقطة األولةي القطةاع الااليةة القطاعةات بنية  امتةداد علة  املباشةر األبن ةي االسةتانار انخفة  9002أمةا فةي سةنة 

 والصةناعات السةيارات صةناعة ماة  الدوريةة الصةناعات اةي لرةرا االنخفةاع الوحيةد  النةحايا تكةن الخةدمات  ولةم وقطةاع

 ذلةك فةي بنةا األزمةة التكيةن مة  علة  بالقةدر  األمةر بةادت فةي اتسةنت التةي الصةناعات فةي املباشةر األبن ةي الكينيائيةة  فاالسةتانار

 ابتةربت التةي اةي الصةناعات مةن فقةط حفنةة وكانةت  9002 عةام ا خةر فةي هةو األغريةة ت ةرر  وصةناعات الصةيدالنية الصةناعات

 املعدات صناعات وامليات  ف ال عن الكرربا  والتاز توزي  صناعات واي أال  9009عام  م  باملقارنة االستانار األبن ي من مزيدا

 هةو كةان التحويةيةة الصةناعة قطةاع فةي املباشةر األبن ةي اناراالسةت فةإن وبةه اإلبنةا  واالتصةاالت  وعلة  والتشةريد اإللكتتونيةة

 هةرت فةي فةالتقةص الحةدود  واالحتيةاز عبةت االنةدما  عنةيةات فةي ٪22 بنسةبة انخفةاع حةدور فةي انعكةس مةا تةريرا وهةو األشةد

 االندما  عنةيات في  نالنسوي بوزنيهنا األعل  إل  يدف  ظ  ذلك حد   وقد كان أق  الخدمات األولي وقطاع القطاع في املعامالت

 أي ةا قةد تةريرت القطةاع ن هةرين فةي األنشةطة دعة  أن بيةد التحويةيةة  الصةناعة فةي العةالم علة  حسةاب الحةدود عبةت واالحتيةاز

 بنسةبة املاليةة الخةدمات فةي الحةدود عبةت صةفقات االنةدما  واالحتيةاز قينةة يةارنها فةي خاصةة بصةور  ذلةك تناة  تةريرا حةادا  وقةد

99٪2.  

  واصةةة  االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر فةةةي مجةةةاالت الخةةةدمات بخةةةدمات األعنةةةا   التنويةةة   املرافةةة   النقةةة    9000سةةةنة  أمةةةا فةةةي

وفي الوقت نفسةه  ازداد نصةرل االسةتانار األبن ةي   املوبةه إلة  قطةاع 2010.واالتصاالته مسارت الازولي دسرعات مختةفة في عام 

بات والتبغ واملنسوبات واملالدةس والسةيارات وبةةغ نصةرل قطةاع الصةناعة دشةا  عةام الصناعات التحويةية ما  األغرية واملشرو 

نحو نصن مشاري  االستانار األبن ي املباشر بعنةيات االندما  والتنةك عبت الحدود واملشاري  الجديد ه  وذلك عل  الرغم من 

د الخةةةةةةةام ومةةةةةةةوارد الطاقةةةةةةةة وكةةةةةةةرلك انخفةةةةةةةاع انخفةةةةةةةاع التةةةةةةةدفقات املتجرةةةةةةةة إلةةةةةةة  الصةةةةةةةناعات االسةةةةةةةتخرابية املتناميةةةةةةةة علةةةةةةة  املةةةةةةةوا

االسةةةةتانارات املوبرةةةةة إلةةةة  الصةةةةناعات الحساسةةةةة ماةةةة  اإللكتتونيةةةةات. فةةةةي حةةةة ن ظةةةةةت الصةةةةناعات الكينيائيةةةةة  بنةةةةا فةةةةي ذلةةةةك املةةةةواد 

 3.الصيدالنية  تتنت  بالقدر  عل  التكين أينا  األزمة

                                       
1 - UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT,WORLD INVESTMENT REPORT 2009 

TRANSNATIONAL CORPORATIONS, AGRICULTURAL PRODUCTION AND DEVELOPMENT, UNITED NATIONS ,NEW 

YORK AND GENEVA, 2009;P16. 
 .02ساب  صمرب  من فض الكربون : االستثمار في احتصاد 2010  تقرير االستثمار العالمي مؤتنر األمم املتحد  لةتجار  والتننية -2
نشةر  فصةةية حةو  االسةتانار  - 2011آفاق االستثمار األجنبلي املباشلر فلي اللدول العربيلة لعلام املؤسسة العربية ل نان االسةتانار وائتنان الصادرات  - 3

 .2 ص 9000سوتنبته–  العدد الفصلي الاال    الاويت  ب حويةية  92 السنة -في الدو  العربية 
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األبن ةةي املباشةةر  وهةةو مةةا يعةةاد  مةةرت ن ونصةةن نصةةرل  مةةن الرصةةيد العةةالمي لالسةةتانار %21بةةةغ نصةةرل الخةةدمات 2012فةةي عةةام  

مةا أسةرم فةي 9000فةي عةام  %29ه  وقةد ارتفة  هةرا النصةرل مةن نسةبة %2ه وتس  مرات نصةرل القطةاع األولةي ب % 92قطاع التصني  ب

 في االستانار األبنوية املباشر عل  نطاق العالم في اتجات الخةدمات. وبةالنظر 
س
إلة  أن نصةرل الخةدمات حدور تحو  نس ي ألو  أبال

مةةةةن القينةةةةة العامليةةةةة امل ةةةةافة  ياةةةةون مةةةةن املحتنةةةة  أن يةةةةزداد ارتفةةةةاع نصةةةةرل االسةةةةتانار األبن ةةةةي املباشةةةةر فةةةةي الخةةةةدمات مةةةةن  % 20يبةةةةةغ

 .االستانار األبن ي املباشر عل  نطاق العالم

 من ا              
س
لعوامة  يقةن ورا  الزيةاد  التةي حةديت وإذا بر  تجاوز االتجاهات الزمنية في هيا  االقتصاد العالمي  ُيعتقد أن عددا

في مستو  ونصرل االستانار األبن ي املباشر في مجا  الخدمات. وتشن  هرت العوام  ما يلي: التحرير املتزايد في قطاع الخدمات في 

كثةةةت قابةيةةةة االقتصةةةادات امل ةةةيفة؛ والتطةةةورات التكنولوبيةةةة. فةةةي مجةةةا  تكنولوبيةةةا املعةومةةةات واالتصةةةاالت والتةةةي تجعةةة  الخةةةدمات أ

 لتدوي  الخدمات املتصةة بالتصني .
س
 1لةتداو  التجاري؛ وزياد  سالس  القينة العاملية وهو ما أعطى زخنا

  2012 املجموع العالمي للتدفقات الداخلة من االستثمار األجنبي املباشر  بحسب القطاع  ه:1-99الشا  رقم ب

 من املجموع  %

 

 األمةةةم املتحةةةد    : إصلللالح حواملللة نظللام االسلللتثمارات اللللدولي2015  تقريللر االسلللتثمار العلللالمي ار  والتننيةةةةاملصةةدر:مؤتنر األمةةةم املتحةةةد  لةتجةةة

 .09 ص9002نيويورك وبنين  

اشةةةةر التتاكمةةةةةي علةةةة  الصةةةةةعيد مةةةةةن مجنةةةةوع االسةةةةةتانار األبن ةةةةي املب %92إلةةةة  9002لقةةةةد ارتفعةةةةت حصةةةةةة قطةةةةاع التصةةةةةني  العةةةةام 

عات عنةيات الدمج والتنةك عبت الحدود في مجا  التصني    وباملقابة  أصةرل االسةتانار األبن ةي   ويرب  ذلك إل  ارتفاع مبيالعالمي

املباشر في القطاع األول  بتتاب  دسول ركود أسعار السة  االساسية  منا أد  لرس فقط إل  تخفي ات في نفقةات رأى املةا  املقةرر  

مةةن االسةةتانار األبن ةي املباشةةر التتاكمةةي  %22اسةتجوذ قطةةاع الخةةدمات علة    بة  وإلةة  هبةةو  خةاد فةةي اعةةاد  اسةتانار العائةةدات  وقةةد 

 2عل  الصعيد العالمي.

 

 

 

 

 

                                       
 09 مرب  ساب  ص : إصالح حوامة نظام االستثمارات الدولي2015  تقرير االستثمار العالمي د  لةتجار  والتننيةمؤتنر األمم املتح -1
األمةةم املتحةةد   نيويةةورك : جنسللية املسللتثمر: التحللديات املتعلقللة بالسياسللات 2019  تقريللر االسللتثمار العللالمي مةةؤتنر األمةةم املتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةة -2

 .09 ص9002وبنين  
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 (:الرصلللليد العللللالمي لالسللللتثمار األجنبللللي املباشللللر املتجلللل  نحللللو الللللداخل   بحسللللب القطللللاع  )3-26الشللللكل رحللللم )

 بالنسبة املئوية من مجموع القيمة(2010

 
: جنسلللللية املسلللللتثمر: التحلللللديات املتعلقلللللة 2019  تقريلللللر االسلللللتثمار العلللللالمي لتننيةةةةةةاملصةةةةةدر:مؤتنر األمةةةةةم املتحةةةةةد  لةتجةةةةةار  وا

 .09 ص9002األمم املتحد   نيويورك وبنين  بالسياسات 

  عل  التوالي  من مجنوع االستانار األبن ي املباشر % 2و %92بةتت حصة القطاع الصناعي والقطاع األولي  9002وفي عام 

  ويتبةة ن مةةن خةةال  القةا  نظةةر  فاحصةةة علةة  مةدلوالت االسةةتانار األبن ةةي فةةي قطةةاع  %22الخةدماتالعةالمي  وشةةاةت حصةةة قطةةاع 

الخةةدمات أن حصةةته التةةي تبةةةغ الاةاةة ن تعطةةي انطباعةةا منةةخنا عةةن أهنيةةة القطةةاع فةةي مجةةا  االسةةتانار عبةةت الحةةدود   فانةةة بةةز  

شةةةةركات األبنويةةةةة فةةةةي القطةةةةاع االولةةةةي وشةةةةركات متعةةةةدد  كب ةةةةت مةةةةن االسةةةةتانار االبن ةةةةي املباشةةةةر فةةةةي قطةةةةاع الخةةةةدمات يتعةةةةة  بفةةةةروع ال

الحنسةيات فةي القطةةاع الصةناعي تنةةارى أنشةطة شةبيهة برنشةةطة قطةاع الخةةدمات  بنةا فةي ذلةةك وظةائن املقةةر أو املااتةل الخةفيةةة   

بحة  والتطةوير  وعنةيات الشركات املالية القاب ة  ومراكز املشتتبات أو العنةيات الةوبستية   وخدمات التوزية    وأنشةطة ال

وفةةةةي بيانةةةةات االسةةةةتانار االبن ةةةةي املباشةةةةر فةةةةي مختةةةةةن القطاعةةةةات  تنسةةةةل هةةةةرت األنشةةةةطة إلةةةة  الخةةةةدمات باعتبارهةةةةا الفئةةةةة البديةةةةةة   

  1وبالتالي فإن حصة االستانار األبن ي املباشر في قطاع الخدمات ينكن أن تاون حصة مبالغ فيها بنا يزيد عن الاة .

اعي   وتسةبوت نستانار األبن ي املباشر انخفا ةا فةي األنشةطة  برننةا ازدادت أنشةطة القطةاع الصةال وقد شرد القطاع األولي ل

فةة  العةةام  %20ات الةةدمج والتنةةةك العةةابر  للحةةدود إلةة  أكثةةت مةةن يةةموبةةة مةةن الصةةفقات فةةي ارتفةةاع حصةةة القطةةاع الصةةناعي فةةي عنة

املةةةةةا  املقةةةةةرر  تناشةةةةةيا مةةةةة  انخفةةةةةاع أسةةةةةعار السةةةةةة   ترابةةةةة  االسةةةةةتانار فةةةةةي القطةةةةةاع األولةةةةةي دسةةةةةول تخفةةةةةي  نفقةةةةةات رأىو   9002

األساسةةةةية  عةةةةالو  علةةةة  انخفةةةةاع حةةةةاد فةةةةي اعةةةةاد  توظيةةةةن عائةةةةدات االسةةةةتانار فةةةةي ايةةةةر تقةةةةةص هةةةةوامب الةةةةربا  وال تةةةةزا  الخةةةةدمات 

 2من أسرم االستانار األبن ي املباشر في العالم. %20تستحوذ عل  أكثت من 

 

 

 

 

 

 

                                       
 األمةةم املتحةةد   نيويةةورك االسللتثمار واالحتصللاد الرسللمي –عللر  عللام  -2012  تقريللر االسللتثمار العللالمي لعللام مةةؤتنر األمةةم املتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةة -1

 .09 ص9002وبنين  
األمةةم املتحةةد   نيويةةورك قللة بالسياسللات : التحللديات املتعل: جنسللية املسللتثمر2019  تقريللر االسللتثمار العللالمي مةةؤتنر األمةةم املتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةة-2

 . viii  ص 9002وبنين  
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 األجنبي املباشر لالتحاد األوروبي في ظل أزمة الديون السيادية االوروبيةاالستثمار تدفقات  : واحع املطلب الثاني

التطةةةةةرق إلةةةةةة  كةةةةة  مةةةةةن تةةةةةداعيات أزمةةةةةة الةةةةةديون السةةةةةةيادية االوروبيةةةةةة علةةةةة  التوزيةةةةةغ الجترافةةةةةي والقطةةةةةةاعي طةةةةةةل سةةةةةنحاو  فةةةةةي هةةةةةرا امل

نتحدر علةةةة  مخةةةةزون االتحةةةةاد االوروبةةةةي مةةةةن لالسةةةةتانارات االبنويةةةةة املباشةةةةر  الةةةةوارد  والصةةةةادر  مةةةةن االتحةةةةاد االوروبةةةةي وفةةةةي األخ ةةةةت سةةةة

 نوية املباشر  ف  الداخ  والخار .االستانارات االب

 ادية االوروبية على تدفقات االستثمار االجنبي املباشر الوارد إلى االتحاد االوروبيي: تداعيات أزمة الديون الس الفرع االول 

 ر األجنبي املباشر في العالم: نصيب االتحاد األوروبي من اجمالي تدفقات االستثماأوال

وهةةرا دسةةول األزمةةة املاليةةة واالقتصةةادية  9002و  9009 ةةجةت تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر العامليةةة  انخفا ةةا بةة ن عةةامي 

 بالنسةةبة  لتةةدفقات االسةةتانار املباشةةر فةةي الخةةار  التةةي انخف ةةت بنسةةبة 
س
ار بربنةةا يعكةةس اختيةة معتبةةت  العامليةةة  كةةان هةةرا أكثةةت و ةةوحا

 1الشركات متعدد  الجنسيات الحد من تعر را لةنخالر ىي ظ  األوقات االقتصادية الصعبةه. 

ا فةةي تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر دسةةول بدايةةة انتعةةاا األو ةةاع  وفةةي فتةةت  مةةا دعةةد األزمةةة   كةةان هنةةاك انتعةةاا بطةةي  نسةةويس

بالنسةةةةةةبة  9009لمي لالسةةةةةتانار األبن ةةةةةي املباشةةةةةر أقةةةةة  مةةةةةن عةةةةةام   ظةةةةة  املسةةةةةتو  العةةةةةا 9002االقتصةةةةةادية  دشةةةةةا  عةةةةةام. وبحةةةةةةو  عةةةةةام 

عنةةةدما ارتفعةةةت قينةةةة التةةةدفقات الداخةةةةة  9002لةتةةةدفقات الداخةيةةةة والخاربيةةةة علةةة  حةةةد سةةةوا    فةةةي حةةة ن انةةةتعب الو ةةة  فةةةي العةةةام 

 0.2ي املباشةةر الةوارد   قينتهةةا   حية  بةتةةت التةدفقات العامليةةة مةن االسةةتانار األبن ة 9009والخاربةة إلةة  أعلة  منةةا كانةت عةيةةه فةي عةةام 

 2 تريةيون يوروه. 0.2  واي أعل  بقةي  من قينة تدفقات االستانار األبن ي املباشر الخاربة ب 9002تريةيون يورو في عام 

. ٪ مةةةةةن اإلبنةةةةةالي العةةةةةالمي  لتةةةةةدفقات 22.1وبالحةةةةةدي  عةةةةةن القةةةةةار  األوروبيةةةةةة   فقةةةةةد انخف ةةةةةت حصةةةةةة أوروبةةةةةا بةةةةةوت ت   سةةةةةريعة مةةةةةن 

.لتعةةرف حةةدور انتعةةاا ملحةةو  فةةي حصةةة أوروبةةا فةةي عةةةام 9002فةةي عةةام  ٪02.2إلةة   9002نار األبن ةةي املباشةةر الصةةارد  فةةي عةةام االسةةتا

  فةةةي حةةة ن كانةةةت  9002مةيةةةار يةةةورو فةةةي عةةةام  200  فقةةةد بةتةةةت قينةةةة تةةةدفقات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر إلةةة  أوروبةةةا  ٪20.9نحةةةو  9002

  3 مةيار يوروه. 200إل  الخار  أكبت إل  حد ما بتدفقات االستانار األبن ي املباشر 

ويعتبةةت االتحةةاد األوروبةةي كنجنوعةةة اقتصةةادية األكثةةت انفتاحةةا علةة  االسةةتانار األبن ةةي  فةةي العةةالم   حيةة  تعتبةةت هةةرت االسةةتانارات 

لتةيةةه  4املباشةةر فةةي العةةالم عةةامال مرنةةا فةةي تطةةوير اقتصةةادت وخةةة  فةةرص العنةة    ويعةةد االتحةةاد أكبةةت مصةةدر ومتةةة  لالسةةتانار األبن ةةي 

من ابنالي تدفقات االستانار  %92.9عل  نحو   9002فقد حاز اإلتحاد األوروبي العام   -شا أنظر ال -األمريكية  الواليات املتحد  

االسةةةتانار فةةةي املائةةةةه مةةةن  02.2األبن ةةةي املباشةةةر الةةةوارد  لةعةةةالم  فةةةي حةةة ن كةةةان مةةةن نصةةةرل الواليةةةات املتحةةةد  األمريكيةةةة  نحةةةو الخنةةةس ب

فةةةي املائةةةةه  فةةةةي حةةة ن ماةةةةت االسةةةةتانارات  2.2فةةةي املائةةةةه والصةةةة ن ب 2.9األبن ةةةي املباشةةةر  الةةةةوارد  إلةةة  العةةةالم   برننةةةةا  ةةةجةت هونةةةغ كونةةةةغ ب

 أي أكثت من الاة  من ابنالي تدفقات االستانار األبن ي املباشر الصادر %12.2األبنوية  املباشر  لالتحاد االوربي في الخار  حوالي 

 ه ٪9.0ه والص ن ب٪ 9.0ه ؛ اليابان ب٪02.0من العالم  في ح ن كانت حصة الواليات املتحد  أق  من الخنس ب

 

 

 

                                       
1 - Euro stat, Globalisation patterns in EU trade and investment,,edition 2017, Luxembourg -European Union-,2017, p53. 
2 - EUROU STAT, GLOBALISATION PATTERNS IN EU TRADE AND INVESTMENT,OP CIT ,P52. 
3 - IBID,P52. 
4 -MM. JEAN BIZET ET FRANCK MENONVILLE, LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS DANS L’UNION EUROPÉENNES : 

QUELS CONTRÔLES ? , SÉNAT ,N°115 , NOVEMBRE 2017 ,P3. 
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 2015(:نصيب االتحاد األوروبي من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في العالم للعام 03-30الشكل رحم )

 
Source :eurou stat, Globalisation patterns in EU trade and investment,edition2017, European Union, 

Luxembourg, 2017, p57. 

 الواردة إلى االتحاد األوروبي   : حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ثانيا

 مةن سةنة إلة  أخةر   
س
 كب تا

س
 إلة  التطةورات االقتصةاد  تختةن تدفقات االستانار األبن ي املباشر  اختالفا

س
ية ويربة  ذلةك بزئيةا

عل  الساحة الدولية. واي عاد  ما تزيد في أوقات الننو االقتصادي السري    و يحدر انعدام أو انخفاع في حجم االسةتانارات 

 عل  األنشطة األساسية في سوقرا املحةية.
س
 1في فتت  الركود   حي  تاون الشركات أكثت ترك زا

حةةاد األوروبةي مةةن املسةتويات الةدنيا التةةي لوحظةت أينةةا  األزمةة املاليةةة لقةد انتعشةت تةةدفقات االسةتانار األبن ةةي املباشةر إلة  االت

عرفت تدفقات االستانار األبن ةي املباشةر الةوارد  لالتحةاد االوروبةي مةا  9002. وفي عام 9000و  9009وبعدها   ال سينا العام ن  

ا بزيةةاد  فةةي عةةدد  .9002مةيةةار يةةورو   وهةةو أعلةة  مةةن الةةررو  التةةي سةةبقت األزمةةة فةةي عةةام  220يقةةرب مةةن  وكةةان هةةرا االنتعةةاا مةةدفوعس

وقينة عنةيات الدمج واالستحواذ الدولية عبت الحةدود   التةي ال تةزا  تناة  الجةز  األكبةت مةن تةدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر 

 إل  الداخ .

 (: تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى االتحاد األوروبي03-32الجدول رحم ) 

 لوحد : مةيار أوروا 

 9002 9002 9009 9002 9000 9000 9009 2013 2010 2015 

99االتحاد االوروبي   910.9 219.0 099.9 274,6 224,5 424,7 309,8 506,8 98,7 466,5 

Source :eurou stat, Statistics on European Neighbourhood Policy countries: East , 2018 edition, , European 

Union, Luxembourg,9009,p65. 

ه  ويربةةة  ذلةةةك  ٪22.91إلةةة  االتحةةةاد األوروبةةةي بةةةركثت مةةةن النصةةةنبقةةةد انخف ةةةت إبنةةةالي تةةةدفقات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر الةةةوارد ل

وبعةد   9009عةام الاألمريكيةة  ةاألزمة وهةرا دسةول دشا  رئرساي إل  االنخفاع الحاد في رأى املا  املسةتانر واألربةا  املعةاد اسةتانارها.

 9002ي املباشةةر إلة  االتحةةاد األوروبةةي العةةام بةةدأت تةةدفقات االسةتانار األبن ةة  9009تعةرع االسةةتانارات األبنويةةة لربةو  حةةاد فةةي عةام 

                                       
1 -euro stat, Les investissements directs étrangers, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500   5 septembre 2012 à 10:14, consultée le  

16/10/2018 a 17 :21. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-18-351?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fstatistical-books
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-18-351?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fstatistical-books
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500
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  ويربةةة  ذلةةةك أساسةةةا إلةةة  ننةةةو رأى املةةةا  االبتنةةةاعي و األربةةةا  املعةةةاد اسةةةتانارها  9009ه مقارنةةةة ب ٪20تنةةةتعب  حيةةة  ارتفعةةةت بب+ 

  حيةةةة   ةةةةحةت  9009اتجةةةةات منايةةةة  لعةةةةام  9000لتتبةةةة  وتعةةةةرف تةةةةدفقات االسةةةةتانار األبن ةةةةي املباشةةةةر الةةةةوارد لالتحةةةةاد األوروبةةةةي العةةةةام 

  ويرب  السول الرئرساي في ذلك هو األزمة اليونانيةة والتةي مسةت -أنظر الجدو  أدنات      -9002مقارنة دسنة  %09انخفاع قدر ب 

 .9002االتحاد االوروبي م  نهاية العام 

عرفةةت تحسةةنا كب ةةتا بدايةةة مةةن  نالحةةي أي ةةا مةةن الجةةدو  أعةةالت أن تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الةةوارد  لالتحةةاد االوروبةةي 

أيةةن حققةةت  9002حيةة  حققةت هةةرت التةدفقات ألو  مةةر  دعةد األزمةةة تقريبةا نفةةس حجةم االسةةتانارات التةي  ةةجةت العةام  9000سةنة 

تربةةربا بةة ن الزيةةاد  والنقصةةان  فةةي حجةةم تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الةةوارد إلةة   9002-9000الةةررو   وبةةالعنوم عرفةةت الفتةةت  

  ويربة  السةول فةي هةرا 9001مقارنةة دسةنة  %22.29-انخفا ا حادا في االستانار مسةجال   9002تحاد األوربي    فقد شرد العام اال

االتجةةات السةةةة ي دشةةةا  رئرسةةةاي إلةة    ةةةحل العديةةةد مةةةن االسةةةتانارات األبنويةةة املباشةةةر  الةةةوارد  لالتحةةةاد األوروبةةي مةةةن قبةةة  العديةةةد مةةةن 

 حد  األمريكية   البتازي  و سنتافور .الدو  منها: الواليات املت

ةا فةي عةام  ةا قويس . ويربة  هةرا التحسةن فةي حجةم 9001  فةي حة ن فشةةت فةي تحقية  مسةتو ات  9002لتعرف التةدفقات الوافةد  تعافيس

ا في عام  ا قويس
س
 91وبي حية  بةتةت من استانار املراكز املالية الخاربية في االتحاد األور  9002االستانارات األببية إل  تسجي  انتعاش

 مةيار يوروه. 2 92ب 9009مةيار يورو   وهو أق  بقةي  من املستو  الري شردت عام 

وبالحةةدي  عةةن أكبةةةت الةةدو  اسةةةتقطابا لالسةةتانار االبنويةةةة املباشةةر  فةةي االتحةةةاد االوروبةةي   تتصةةةدر القائنةةة بريطانيةةةا فقةةد وصةةةةت 

يةار دوالر وهةرا مةةا بعةرةا تحتة  املركةز الاةاني عامليةةا مسةجةة بةرلك قفةز  قويةةة  مة 022إلة  ذرو هةةا بنحةو   9002حجةم اسةتانارا ها العةام 

وذلةةةةك بف ةةةة  الصةةةةفقات الكب ةةةةت  املتعةقةةةةة دعنةيةةةةات الةةةةدمج  9002إلةةةة  هةةةةرا املركةةةةز مةةةةن املركةةةةز الرادةةةة  عشةةةةر الةةةةري كانةةةةت تحتةةةةةه العةةةةام 

  9002مقارنةة دسةنة  %200بصةور  معتبةت  بنحةو   وقد ارتفعت حجم تدفقات االسةتانار االبن ةي املباشةر 1والتنةك العابر  للحدود 

 9009فقةةةد  ةةةجةت تةةةدفقات االسةةةتانار االبن ةةةي املباشةةةر إلةةة  بريطانيةةةا بدايةةةة مةةةن االزمةةةة العامليةةةة  9002/9002وبالحةةةدي  عةةةن الفتةةةت  

معةةةدالت الننةةةةو  مةيةةةار دوالر   ويربةةةة  ذلةةةك إلةةة  92.2بنحةةةو  9002ترابعةةةا معتبةةةتا وقةةةد  ةةةجةت أدنةةةةى انخفةةةاع لرةةةا علةةة  االلةةةةالق العةةةام 

تةةةةةةي أيةةةةةةرت علةةةةةة  البرئةةةةةةة البطيئةةةةةةة والرشةةةةةةة التةةةةةةي تشةةةةةةردها املنطقةةةةةةة بةةةةةةالعنوم وبريطانيةةةةةةا بالخصةةةةةةوص دسةةةةةةول ترابةةةةةة  معةةةةةةدالت الطةةةةةةةل وال

ب ن دو  االتحةاد االوروبةي األكثةت بةربا لالسةتانارات االبنويةة املباشةر    9002في ح ن احتةت هولندا املركز الااني العام   االستانارية

  وهةرا مةا بعةرةا 9002مقارنةة بنسةتواها العةام  %91مةيةار دوالر بزيةاد  قةدرت ب  92.2ت حجم اسانارا ها الداخةة نحةو   فقد وصة

  وقةةد عرفةةت االسةةتانارات 9002تحتةة  املركةةز الخةةامس عامليةةا كةةركبت اقتصةةاد م ةةين لالسةةتانارات االبنويةةة املباشةةر  فةةي العةةام العةةام 

تربةةةربا بةةة ن الزيةةةاد  والنقصةةةان دسسةةةل ال ةةةتو  االقتصةةةادية التةةةي تنةةةر  هةةةا املنطقةةةة  9002/9002االبنويةةةة فةةةي هولنةةةدا خةةةال  الفتةةةت  

 9000و  9009 فقد ترابعت حجم تدفقات االستانار االبن ي الوارد  إليها دشا  حاد خال  فتت  األزمة فقد  جةت خال  السنت ن 

 مةيار دوالر  والجدو  التالي يو ي ذلك: 2.09مةيار و 2.22تصفية لالستانارات االبنوية الوارد  إليها بقينة 

 

 

 

 

 

                                       
 .2نف ن حسن  مرب  ساب   ص-1
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 -حسب الدول -(: تدفقات االستثمار االجنبي املباشر الواردة إلى االتحاد االوروبي03-38الجدول رحم)

 الوحدة: مليون دوالر

 بيانات االونكياداملصدر: من اعداد الباحاة اعتنادا عل  قاعد  

املركةةز الاالةةة  والرادةةة  علةة  التةةةوالي كةةةركبت اقتصةةةاديات فةةي االتحةةةاد االوربةةةي بةةةدبا  9002وقةةد احتةةةةت كةةة  مةةن لوكسةةةنبو  وفرنسةةةا العةةةام 

مةيةةةار دوالر علةةة  التوالي وذلةةةك أهةرنةةةا أن  12مةيةةةار دوالر و22لالسةةةتانارات االبنويةةةة املباشةةةر    حيةةة  قةةةدرت حجةةةم اسةةةتانارا هنا ب 

  وقةد تعر ةت االسةتانارات 9002في قائنة أف   عشرون اقتصاد مست ين لالستانارات االبنوية املباشةر  فةي العةالم لعةام  تاونا

دسسةةةل األزمةةة املاليةةة العامليةةة والتةةي أيةةةرت  92222إلةة  عنةيةةة تصةةفية قةةدرت ب  9002االبنويةةة املباشةةر  الةةوارد  لةوكسةةنبور  العةةةام 

   والشا  التالي يو ي ذلك:بيا عل  االقتصاد الةوكسنبورغيةس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الدو  السنة/

 30307 23872 12390- 25125 6516 78258 43231 65381 12272- 93429 58893 بلجياا

 35165 45347 2669 34270 16062 31642 13890 30733 37593 63500 25326 فرنسا

 16982 33276 4863 15573 28181 67514 65643 23806 8127 80212 55655 أملانيا

 3069 1272 2688 2817 1740 1143 330 2436 4499 2111 5355 اليونان

 14523 215791 37414 46625 46923 23545 42804 25715 16453- 24707 5542- ايرلندا

 22243 19628 23223 24273 93 34324 9178 20077 10835- 43849 42581 ايطاليا

 45123 11320 22747 19616 143003 8843 39129 27255 7117 29679- 32220 لوكسنبور   

 3813 4645 11343 12004 14184 21876 5409 2907 12689 39620 17691 مالطا

 85778 69565 44974 51105 25013 24156 7184- 38752 6776- 114161 13978 هولندا

 13928 15271 14269 2734 12424 15925 12796 10039 12283 19836 14577 بولندا

 6310 6926 2999 2702 8858 7428 2424 1611 3549 2875 10594 البتتتا 

 19660 19560 25238 37436 25696 28379 39873 10407 76993 64264 30802 اسبانيا

 12177 6897 4030 3930 16257 12929 97 10147 36947 28593 27446 السويد

 196130 32720 24690 51676 55446 42200 58200 89709 92158 176839 147372 بريطانيا



 االتحاد االوروبي تداعيات أزمة الديون السيادية األوربية على تدفق االستثمار االجنبي املباشر إلى .......الفصل الثالث 

 

111 

 2019و  2002للسنتين  (: تدفقات االستثمار االجنبي املباشر الواردة إلى االتحاد االوروبي03-31الشكل  رحم)

 الوحدة: مليون دوالر

 
 املصدر: من اعداد الباحاة اعتنادا عل  قاعد  بيانات االونكياد

املركةةز الخةةةامس بةة ن دو  االتحةةةاد االوروبةةي كةةةركبت  9002د البلجياةةي قةةةد احتةة  العةةةام مةةن خةةةال  الشةةا  أعةةةالت نالحةةي أن االقتصةةةا

ترابعةا حةادا فةي حجةم  9002اقتصاد م ين لالستانارات االبنوية املباشر لتةيها ك  من ايطاليا  اسبانيا وأملانيا والتةي عرفةت العةام 

ا  أ ةةةعن تةةةدفقات لالسةةةتانارات االبنويةةةة الوافةةةد  لالتحةةةاد اسةةةتانارا ها قةةةدر بنحةةةو النصةةةن تقريبةةةا  لتسةةةج  كةةة  مةةةن اليونةةةان  برتتةةة

 االوروبي مقارنة بباىي دو  االتحاد نظرا لالزمة التي مازالت تداعيا ها تةو  أف  االقتصاد اليوناني والبتتتالي.

 : التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية املباشرة الواردة لالتحاد االوروبيثالثا

وبةةدون منةةازع   وقةةد بةتةةت قينةةة تةةدفقات االسةةتانار  تحةةد  األمريكيةةة أكبةةت الةةدو  اسةةتانارا فةةي االتحةةاد االوروبةةيتعتبةةت  الواليةةات امل

مةيةةةار يةةةورو. علةةةة  هةةةرا النحةةةو ماةةةةةت  929.2نحةةةةو  9002األبن ةةةي املباشةةةر إلةةة  االتحةةةةاد األوروبةةةي مةةةن الواليةةةةات املتحةةةد  األمريكيةةةة العةةةام 

 وتناةةةة  سويسةةةةرا يةةةةاني أكبةةةةت EU-28سةةةةتانار األبن ةةةةي املباشةةةةر الةةةةوارد إلةةةة  االتحةةةةاد األوربةةةةي مةةةةن ابنةةةةالي تةةةةدفقات اال  %22حصةةةةتها حةةةةوالي 

مةن ابنةالي تةدفقات االسةتانار األبن ةي املباشةر الةوارد إلة  االتحةاد األوربةي  %02مستانر في االتحةاد األوروبةي دسةبة اسةتانارات بةتةت 

EU-28 مةيةةةةار يةةةةورو. فةةةةي حةةةة ن  ةةةةجةت املراكةةةةز املاليةةةةة الخاربيةةةةة   كنةةةةدا  29.1  حيةةةة  بةتةةةةت تةةةةدفقا ها مةةةةن االسةةةةتانار األبن ةةةةي املباشةةةةر

دعةةد كةة  مةةن الواليةةات املتحةةد  األمريكيةةة وسويسةةرا   99- وسةةنتافور  أعلةة  تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر إلةة  االتحةةاد األوروبةةي 

 والجدو  التالي يو ي ذلك:
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 ت األجنبية املباشرة الواردة لالتحاد االوروبي(:التوزيع الجغرافي لالستثمارا03-36الجدول رحم )

 الوحدة: مليار أورو

 %9002نسبة من  9002 9002 9001 9009 9000 9000 9002 9009 

 000 466,5 98,7 506,8 309,8 424,7 224,5 274,6 099.9 اجمالي التدفقات

دون االتحلللللاد األووربلللللي ب -أوروبلللللا

efta-منها   

22.2 22.2 92 / 67,4 -2,8 42,7 109,5 23,5 

 16,8 78,3 26,9 18,3 24,6 12.1 9.2 92 09.2 سوسرا -

 1,0 4,5 10,4 7,3 8,0 0.2 2.2 00.0 1 روسيا -

 0,6- 2,7- 0,4 0,6 0,0 / 0.1 0.9 09 أوكرانيا -

 0,2- 0,8- 1,3 2,8 2,3 / 0.9 0.2 0.1- تركيا -

 0,1- 0,6- 1,1 2,9 18,5 / 1.2 0.2 2.9 افريقيا  منها:

 0,1- 0,3- 0,1 0,4 2,6 / 0.9- 0.0 0.9 مصر -

 0,2 0,8 0,9 0,6- 4,0- / 0.0 0.2 9.2 بنوب افريقيا -

 59,3 276,7 12,4- 369,0 132,0 / 29.9 002.1 22.0 شمال أمريكا   منها:

 5,2 24,2 12,4 16,2 12,4 2.9 91.2 09.2 02.0 كندا -

 54,1 252,4 24,8- 352,8 119,6 002.9 22.2 29.2 12 الويات املتجد  -

 13,4 62,3 23,9 57,0 62,1 / 12.2- 92 02.2- وس  أمريكا  منها

 0,6 2,7 5,3 2,6 4,8 / 9 9.2 0.2 املكسيك -

 0,6- 2,6- 0,8- 10,5 7,2 / 2.9 0 09.1 بنوب أمرياا  منها

 0,0 0,1- 0,4 0,2 0,2 / 0.9 0.1- 0.2- األربنت ن -

 0,4- 2,1- 2,0- 10,0 5,8 2.2 2.9 0.0 00.1 البتازي  -

 6,3 29,2 29,5 54,2 35,7 : 30,4 24,7 75,8 أسيا   منها

 2,1 9,7 2,7- 6,0 0,7- : 5,7 11,7 51,1 دو  الخةيج  -

 1,3 6,3 7,9 6,6 8,4 3,2 0,7 0,1 0,4- الص ن -

 3,4- 15,7- 2,6 7,8 1,2- 6,5 14,3 1,3 3,1 هون  كون  -

 1,3 6,1 10,6 9,7 1,8 5,4 5,1- 5,1 4,1 اليابان -

 0,2 1,1 1,7 0,0 0,9- 1,9 0,5 0,8 3,6 الرند -

 0,5 2,2 4,5 1,3 4,3 / / / / كوريا الجنوبية -

 3,0 14,2 4,5- 11,7 5,7 : 8,7 2,7 5,8 سنتاقور  -

 0,5- 2,4- 4,3 5,8 14,0- : 1,9- 4,6 0,2- أوحيانوسيا. منها

 0,2- 1,1- 3,1 4,6 14,6- : 1,9- 4,2 0,2- أستتاليا -

 الية الخاربية املراكز امل

Offshore financial centers 

19,1 45,1 -7,8 15,8 84,9 42,5 17,5 83,0 17,8 

Source : 

- Euro stat , Statistiques sur les investissements directs étrangers, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425 ,  5 mars 2018 à 19:25,consultee le 19/10/2018 a15 :07. 

- euro stat, Les investissements directs étrangers, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500 ;  5 septembre 2012 à 10:14, consultée le  16/10/2018 a 17 :21. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500
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مةةةةن مجنوعةةةةة شةةةةركائه االقتصةةةةادي ن دشةةةةد  باألزمةةةةة  - 99-لقةةةةد تةةةةريرت تةةةةدفقات االسةةةةتانار األبن ةةةةي املباشةةةةر إلةةةة  االتحةةةةاد األوروبةةةةي 

األوربيةةة فقةةد انخف ةةت تةةدفقات االسةةتانار االبن ةةي املباشةةر  الةةوارد  مةةن أك ةةت  االقتصةةادية واملاليةةة العامليةةة وأزمةةة الةةديون السةةيادية

 9.2و  22.2علةة  التةوالي مسةةجةة   %22و %20.20املسةتانرين فةي االتحةةاد األوروبةي   الواليةةات املتحةد  األمريكيةة وكةةرالك سويسةرا  ب 

.وقةةد  ةةج  أي ةةا انخفا ةةا فةةي تةةدفقات االسةةتانار 9002لعةةام مةيةةار أورو ا 92مةيةةار أورو  و  29.2علةة  التةةوالي مقارنةةة ب  9000العةةام 

  اسةتعاد االسةتانار  9002. وبعةد انخفةاع العةام   %19.2ب 9002من كنةدا العةام   -92-األبن ي املباشر الوارد  إل  االتحاد األوروبي 

 .9002 مقارنة بالعام %92  بزياد  قدرت ب  9000األبن ي املباشر الوارد من كندا عافيته  العام 

انتعاشا كب تا  وهرا راب  لبداية تحسن األو اع االقتصادية في االتحاد  9000لتعرف هرت االستانارات بالعنوم بداية من عام  

 األوروبي .

مةيةار يةورو فةي  129.9انخفاع في تدفقات االستانار االبن ي املباشر الوارد  من الواليات املتحد   مةن  9002لتتب  وتعرف سنة 

بتصةفية السةتانارا ها فةةي  9002؛ بنع ةى آخةةر قامةت الواليةات املتحةد  األمريكيةةة العةام  9002مةيةار يةةورو فةي عةام  92.9 -إلة   9001عةام 

االتحةاد االوروبةي  باال ةةافة إلة  ذلةك انخف ةةت االسةتانارات املباشةةر  الةوارد  لالتحةاد االوروبةةي مةن بنية  القةةارات األخةر  بباسةةتثنا  

مةيةار يةورو فةي  9.0-إلة   9001مةيةار يةورو فةي عةام  00.0خف  االستانار االبن ي املباشةر  الةوارد مةن البتازية  مةن بقية أوروباه. حي  ان

مةيةةةةةار يوروب ةةةةةحل  2.2 -مةيةةةةةار يةةةةةورو إلةةةةة   00.2  فةةةةةي حةةةةة ن انخف ةةةةةت اسةةةةةتانارات سةةةةةنتافور  مةةةةةن - ةةةةةحل اسةةةةةتانارات– 9002عةةةةةام 

 االستاناراته.

ا قويس  . وقةد ازداد االسةتانار األمرياةي 9001  في حة ن فشةةت فةي التعةافي إلة  مسةتو   9002ا في عام لتعرف التدفقات الوافد  تعافيس

 129.9ب 9001  علة  الةرغم مةن أن هةرا املسةتو  ال يةزا  أقة  مةن مسةتو   9002مةيار دوالر. في عةام  929.2دشا  خاص   ليص  إل  

ا ودو  الخةيج وسنتافور  أعل  منةا كانةت عةيةه فةي بنية  السةنوات   كانت االستانارات من سويسرا وكند 9002مةيار يوروه. في عام 

ةا فةي عةام  ةا قويس
س
 9002األخر  املبرنة في الجدو  وقد شردت أي ا االستانارات من املراكز املالية الخاربية فةي االتحةاد األوروبةي انتعاش

 مةيار يوروه.  92.2ب 9009 مةيار يورو   وهو أق  بقةي  من مستو  الررو   الري شردت عام 91  حي  بةتت 

 الصادرة من االتحاد األوروبي   :تدفقات االستثمار األجنبي املباشرأوال

 222.992بحةةةوالي  9002  سةةةنة و دعةةةد أن  ةةةجةت تةةةدفقات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر الصةةةادر  مةةةن االتحةةةاد األوروبةةةي لةعةةةالم الةةةرر 

وبربةةةةةة   9002مقارنةةةةةةة دسةةةةةةنة  % 19.9مةيةةةةةةار أورو أي بحةةةةةةوالي  092.902بنحةةةةةةو  9009مةيةةةةةةار أورو   انخف ةةةةةةت هةةةةةةرت التةةةةةةدفقات العةةةةةةام 

السةةةول الرئرسةةةاي فةةةي ذلةةةك هةةةو األزمةةةة املاليةةةة العامليةةةة التةةةي أيةةةرت علةةة  املتت ةةةتات االقتصةةةادية لةعديةةةد مةةةن دو  العةةةالم بنةةةا فيهةةةا االتحةةةاد 

كب ةت علة  منطقةة اليةورو والتةي دخةةت مرحةةة  ونشةوب أزمةة اليونةان والتةي أيةرت يشةا  9002األوروبي لتتفاقم األو اع أكثت م  نهايةة 

ركود ويظرر ذلك بةيا من خال  تراب  بني  املؤشرات االقتصادية بنا فيها االستانارات األبنوية املباشر  فقد  جةت هرت األخ ت   

عةةدم اليقةة ن والتةةي حالةةة مةةن  9000إلةة   9009وبالتةةالي فقةةد عرفةةت الفتةةت  مةةن  9002مقارنةةة دسةةنة  %22.9ترابةة  قةةدر ب  9000العةةام 

 أيرت عل  تدفقات االستانار األبن ي املباشر سوا  الصادر  أو الوارد .والجدو  التالي يو ي ذلك:
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 -ماعدا دول االتحاد األوروبي–تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الصادرة من االتحاد األوروبي للعالم (:03-00) الجدول رحم

 الوحد : مةيار أورو

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014  2015  2019 

EU-28 102.2 222.9 122.0 329,7 303,4 470,1 317,4 202.1 21.9 222.2 929.2 

Source:eurou stat, Statistics on European Neighbourhood Policy countries: East- 2018 edition-, Luxembourg , 

European Union, june 2018,p65. 

تحاد األوروبي لةعةالم فةي ظة  األزمتة ن دعد االنخفاع الكب ت الري عرفته  تدفقات االستانار األبن ي املباشر الصادر  من اال 

انتعاشةةا كب ةةتا لةةم   9000األوروبيةةة واألمريكيةةة   ةةجةت تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر الصةةادر  مةةن االتحةةاد األوروبةةي العةةام  

.لتتبةة  وتةةةنخف  تةةةدفقات 9000مقارنةةة دسةةةنة  %22بنحةةةو  9000حيةةة  ارتفعةةت هةةةرت التةةةدفقات العةةام  9002يسةةج  منةةةر العةةام 

  مسةجةة أدنةى مسةتو  لرةا خةال  الفتةت   9002االستانار املباشر الصادر  من  االتحاد األوروبي لدو  العالم  دشا  حةاد فةي عةام 

  ويربةةةةةةة  هةةةةةةةرا 9002مسةةةةةةةتويات فاقةةةةةةةت مسةةةةةةةتو  الةةةةةةةررو  املحقةةةةةةة  فةةةةةةةي العةةةةةةةام  9001  وهةةةةةةةرا دعةةةةةةةد أن حققةةةةةةةت العةةةةةةةام  9002-9002

االتحةةاد االوروبةةي بتصةةفية العديةةد مةةن اسةةتاناراته فةةي كةة  مةةن  الواليةةات املتحةةد  أساسةةا إلةة  قيةةام  -9002العةةام -االنخفةةاع الحةةاد

مراكةز – سويسرا.باإل افة إل   تراب  استاناراته أي ا دشا  حاد في أمرياا الوسطى والجنوبية   وكرا املراكز املالية الخاربية 

 . -األوفشور 

ةا   متجةاوزا  مسةتو     ج  االستانار املباشر الصادر من الد 9002أما في عام  ا قويس
س
و  األع ا  في االتحاد األوروبي انتعاش

 مةيون أورو   ينكن أن يعز  ذلك إل  تعزيز أنشطة االندما  واالستحواذ. 222299مسجال حوالي  9001الررو  املحق  العام 

إلةة  أخةةر    وبشةةا  رئرسةةاي وبصةةفة عامةةة ينكةةن القةةو  أن تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر تختةةةن دشةةا  كب ةةت مةةن سةةنة  

 تحت تري ت عنةيات الدمج واالستحواذ عل  نطاق واس .

االسةةةتانار خةةةار  دو  – ةةةي فةةةي الخةةةار  بومةةن بةةة ن  الةةةدو  األع ةةةا  فةةةي االتحةةةاد األوروبةةةي   تعتبةةةت لوكسةةنبور  أكبةةةت مسةةةتانر أبن

 -99-ن ةةةي املباشةةةر مةةةن االتحةةةاد األوروبةةةي ه فةةةي تةةةدفقات االسةةةتانار األب%19 وينكةةةن تفسةةة ت حصةةةة لوكسةةةنبور  ب-االتحةةةاد االوروبةةةي

من إبنةالي  ٪ 92ه   والتي تنا  حوالي SVEsمن خال  أنشطة الكيانات ذات األغراع الخاصة ب 9002إل   9002خال  الفتت  من 

وقةةةد  .أي ةةةا دورا هامةةةا فةةةي عةةةدد مةةةن الةةةدو  األع ةةةا  األخةةةر    بنةةةا فةةةي ذلةةةك هولنةةةدا واملجةةةر EVSاالسةةةتانارات املباشةةةر . وقةةةد لعبةةةت 

. وكانةت 9002و  9009ب ن عامي  ٪22ازدادت تدفقات االستانار األبن ي املباشر الخاربة من لكسنبور   إل  دو  العالم بنسبة 

الوبرات األربعة األول  لالستانار األبن ةي املباشةر الخاربيةة لةوكسةنبور  اةي سويسةرا والواليةات املتحةد  وبرمةودا وبةزر القهامةا   

لقطاع املالي.وتحت  املنةكةة املتحةد   املرتبةة الاانيةة بة ن الةدو  األع ةا  فةي االتحةاد األوروبةي مةن حية  االسةتانار منا يبتز أهنية ا

  وعلةة  الةةرغم مةةن ذلةةك فةةإن اسةةتانارا ها الخاربيةةة قةةد انخف ةةت إلةة   9002و  9002األبن ةةي املباشةةر املتجةةه إلةة  الخةةار  بةة ن عةةامي 

را االنخفةةةةاع فةةةةي تةةةةدفقات االسةةةتانار االبن ةةةةي املباشةةةةر  دشةةةا  خةةةةاص مةةةة  شةةةةركا ها . وقةةةةد  ةةةةج  هةةة9002النصةةةن تقريبةةةةا فةةةةي عةةةام 

التقةيةدي ن ماة  الواليةات املتحةةد    كنةدا و أسةتتاليا  ويربة  ذلةةك دشةا  كب ةت إلة  حالةةة عةدم اليقة ن التةي م ةةزت تةةك الفتةت  فينةةةك 

ار إلة  اإلمةارات العربيةة املتحةد    نيوزيةنةد اليابان الدو  دسول األزمة األمريكية   في ح ن تةم توبيةه مسةتويات أعلة  مةن االسةتان

 1والرند.

                                       
1 - euro stat, Les investissements directs étrangers, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500 ;  5 septembre 2012 à 10:14, consultée le  

16/10/2018 a 17 :21. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-18-351?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fstatistical-books
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-18-351?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fstatistical-books
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500
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من ابنةالي اسةتانارات  %2باستحواذها عل  استانارات خاربية قدرت ب  9002/9002لتح  فرنسا املركز الاال  خال  الفتت  

وقد برب   %21.2ته الخاربية بنسبة ترابعا كب تا الستانارا 9002االتحاد االوروبي في الخار    وقد عرف االقتصاد الفرنساي العام 

ذلةةةك إلةةةة  بدايةةةة أزمةةةةة الةةةديون السةةةةيادية األوروبيةةةة والتةةةةي أيةةةرت دشةةةةا  كب ةةةت علةةةة  العديةةةد مةةةةن دو  منطقةةةة اليةةةةورو بنةةةا فةةةةيهم االقتصةةةةاد 

 الفرنساي  والجدو  التالي يو ي ذلك:

 (2002/2006 ارج )متوس  الفترة  (:تدفقات االستثمار األجنبي املباشر لالتحاد االوروبي في ال03-01الجدول رحم )

متوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط الفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت   2010 2009 2008 مةيون أورو

9002/9002  

 90767 63161 123529 85610 لوكسنبور 

 38360 13670 36077 65334 بريطانيا

 25619 19090 15323 42444 فرنسا

 21739 21512 23003 20703 هولندا

 16319 8545 8331 32082 اسيانيا

 15742 28665 12035 6526 املانيا

 12120 17039 4446 14877 ايطاليا

 10102 1993 2927- 31241 بلجياا

 9458 15386 6644 6346 سويد

 6834 7530 6526 6445 ايرلندا

 6585 6422 4450 8882 الننسا

 1709 1546 1248 2332 املجر

 1616 1805 1016 2027 فنةندا

 1165 557 1409 1527 بولندا

 747 690 243- 1792 قبتص

 723 900 2308 1039- الداننارك

 478 134 339 961 اليونان

Source :euro stat, Les investissements directs étrangers, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500 ;  5 septembre 2012 à 10:14, consultée 

le  16/10/2018 a 17 :21. 

االسةةةتانار األبن ةةةةي املباشةةةر فةةةةي الخةةةار  مةةةةن االتحةةةةاد    بةتةةةةت حصةةةة لوكسةةةةنبور  مةةةن إبنةةةةالي تةةةةدفقات 9002-9001أمةةةا خةةةةال  الفتةةةت  

الةةةوارد  مةةةن املتةقةةةي الرئرسةةةاي لالسةةةتانارات االبنويةةةة  مريكيةةةة اال  وال سةةةينا الواليةةةات املتحةةةد    وكانةةةت أمرياةةةا الشةةةنالية    ٪20األوروبةةةي 

ملراكةةةةز . وكانةةةةت ا9002و  9001مةةةةن االسةةةةتانار األبن ةةةةي املباشةةةةر لةوكسةةةةنبور  بةةةة ن عةةةةامي  % 21لوكسةةةةنبور    حيةةةة  ابتةةةةربت حةةةةوالي 

 املالية الخاربية أي ا وبرة لوكسنبور  لالستانار األبن ي املباشر. منا يؤكد عل  أهنية القطاع املالي في هرت الدولة الع و.

ةةةةا تةةةةدفقات كب ةةةةت  مةةةةن االسةةةةتانار األبن ةةةةي املباشةةةةر إلةةةة  الخةةةةار  خةةةةال  الفتةةةةت   مةةةةن إبنةةةةالي  ٪11ب 9002-9001و ةةةةجةت هولنةةةةدا أي س

فةةةةي الخةةةةار  ه   منةةةةا يجعةرةةةةا يةةةةاني أكبةةةةت دولةةةةة ع ةةةةو فةةةةي االتحةةةةاد االوروبةةةةي  -99- ةةةةي املباشةةةةر لالتحةةةةاد األوروبةةةةي  تةةةةدفقات االسةةةةتانار األبن

مةةن إبنةةالي تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي  %9.9ه و %9.2مسةةتانر  فةةي الخةةار . لتحتةة  كةة  مةةن اسةةبانيا وأملانيةةا املركةةز الاالةة  والرادةة  ب ب

  9001/9002ر  عل  التوالي.في ح ن لم تنا  استانارات فرنسا األبنوية في الخار  خال  الفتت  في الخا -99-املباشر لالتحاد األوروبي 

 من إبنالي تدفقات االستانار األبن ي املباشر لالتحاد األوروبي في الخار .والجدو  التالي يو ي ذلك:  %0.9إال 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500
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 2019-2013وروبي في ال ارج   املتوس  (:تدفقات االستثمار األجنبي املباشر لالتحاد اال 03-02الجدول رحم )

 الوحد : مةيار أورو      

متوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط الفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت   9003 9004 9005 9006 

9001/9002  

(%) 

99االتحاد االوروبي       380 742   

  40,2  922 152 377,0 294 770,0 58 673,0 222 578,0 76 لوكسنبور 

  33  755 123 154,0 191 262,0 24- 760,0 316 607,0 81 هولندا

  8,7  943 32 : 615,0 27 249,0 33 : اسبانيا

  8,2  188 31 192,0 36 844,0 24 607,0 35 179,0 26 املانيا

  6,9  261 26 930,0 842,0 8- 111,0 85 255,0 19 ايرلندا

  2,4  048 9 985,7 2 850,8 9 308,1 14 923,9 11 ايطاليا

  1,9  368 7 597,1 8 622,0 249,3 12 166,8 4 السويد

  1,8  812 6 238,0 1- 828,0 15 568,0 9 794,0 20 فرنسا

  1,1  224 4 693,0 1- 31,0 200,0 14 140,0- قبتص

  0,8  067 3 308,0 16 168,0 10- 201,0 6 890,0 72- بلجياا

  0,7  556 2 699,7 3 067,6 1 372,4 2 239,7 13 داننارك

  0,2  689 229,7 951,4 773,5 686,0 1- اليونان

  0,1  506 582,9 408,5- 916,0 210,0 1 فنةندا

  0,1  309 281,4 289,5 520,9 248,2 1 بولندا

  15,6-  493 59- : : 492,8 59- 235,7 7 بريطانيا

Source :Euro stat, Statistiques sur les investissements directs étrangers, 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425  , 5mars 2018 à 

19:25,consultee le 19/10/2018 a15 :07. 

 الصادرة من االتحاد األوروبي  :التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي املباشرثانيا

تعتبةةت الواليةةات املتحةةد  األمريكيةةة أكبةةت متةقةةى السةةتانارات االتحةةاد االوروبةةي حيةة  وصةة  حجةةم اسةةتانارات االتحةةاد االوروبةةي 

مةيةةار أورو  29.9لبتمةةودا و  اورومةيةةار  22.2وسويسةةرا بحةةوالي  مةيةةار أورو    لتةيهةةا كةة  مةةن برمةةودا 191.2حةةوالي  9002ام فيهةةا العةة

 لسويسرا.والجدو  التالي يو ي ذلك:

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425
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  شرة الصادرة من االتحاد االوروبي(:التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية املبا03-03الجدول رحم )

 الوحدة: مليار أورو

 %9002نسبة من  9002 9002 9001 9009 9000 9000 9002 9009 

 100,0  222.2  21.9  202.1  317,4 220.0 101.2 192.2 122.0 ابنالي التدفقات

 8,6  46,4  9,7-3-  58,1  73,8 : 37,8 91,0 100,3   منها-eftaدون االتحاد األووربي ب -أوروبا

 9,1  48,8  33,0-  20,1  1,9- 31,8 0,9 43,1 32,5 سوسرا -

 0,4  2,1  1,6  6,4  19,1 2,3- 7,9 8,4 28,0 روسيا -

 0,0  0,0  1,9-  0,0  0,0 : 4,5 2,7 5,0 أوكرانيا -

 2,0  10,7  4,0  2,6  6,9 : 5,8 4,3 6,2 تركيا -

 5,8  30,9  11,6  17,6  11,6 : 21,3 16,7 23,3 افريقيا  منها:

 0,5-  2,6-  1,6  3,4  2,9 : 3,2 3,4- 10,8 مصر -

 4,6  24,5  3,5  1,2  3,0 : 7,1 8,6 3,2 بنوب افريقيا -

 56,7  304,8  63,5-  288,6  141,1 : 19,9 85,9 132,9 شنا  أمرياا   منها:

 3,5-  18,7-  19,8  14,2  13,0 12,4 1,0- 3,7 6,4 كندا -

 60,2  323,5  83,3-  274,4  125,2 110,7 20,9 82,2 126,4 الويات املتجد  -

 13,8  74,0  35,0  66,3  8,3 : 8,9- 72,7 6,6 وسط أمرياا  منها

 3,4  18,3  24,6  21,5  0,2 : 10,1 4,6 7,0 املكسيك -

 8,0  43,2  48,3  52,8  35,6 : 25,9 9,2 20,2 بنوب أمرياا  منها

 0,9  5,0  1,9  6,0  3,0 : 0,0 0,9 4,4 األربنت ن -

 5,4  28,9  32,8  45,0  25,0 27,9 21,5 10,6 8,9 لبتازي ا -

 6,9  37,3  55,9  49,6  47,8 : 29,7 41,5 78,5 أسيا   منها

 0,8-  4,5-  7,7  2,5  14,0 : 4,6 6,6 19,7 دو  الخةيج  -

 1,1  6,0  8,8  20,9  16,3 17,5 7,1 6,5 6,5 الص ن -

 0,4  2,0  4,7  15,8  15,0 8,0 6,1 4,1 4,9 هون  كون  -

 1,2  6,2  4,8  4,7  5,3 12,0 4,7 3,3 3,4 الرند -

 2,0  10,9  0,6-  8,2  1,0 3,6 2,2- 1,0 2,9 اليابان -

 5,2  27,8  8,5  2,7  8,6- : 10,6 4,7 25,9 ستتافور  -

 0,8-  4,5-  5,5  0,8  0,2- / / / / كوريا الجنوبية -

 1,2-  6,3-  10,3  12,5  9,2 : 15,8 0,8- 19,4 أوقيانوسيا. منها

 1,6-  8,5-  9,3  11,9  10,5 : 14,9 2,2- 18,6 أستتاليا -

 11,9  64,2  7,2  85,9  43,0 58,9 5,3 103,0 46,6 املراكز املالية الخاربية 

Source : 

-Euro stat , Statistiques sur les investissements directs étrangers, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425  ,  5 mars 2018 à 19:25,consultee le 

19/10/2018 a15 :07. 

-euro stat, Les investissements directs étrangers, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500  ;  5 septembre 2012 à 10:14, consultée le  

16/10/2018 a 17 :21. 

مةن الواليةةات املتحةد  األمريكيةةة لقةد تةريرت تةةدفقات االسةتانار االبن ةي املباشةةر  الصةادر  مةن  االتحةةاد األوروبةي  واملتوبرةة إلةة  كة  

و %22.2وكرالك سويسرا  دشد  برزمةة الةديون السةيادية األوربيةة التةي مسةت االتحةاد االوروبةي فقةد انخف ةت هةرت االسةتانارات ب 

لةةةةة  ع 9002مةيةةةةةار اورو العةةةةةام  0.2و  90.2مقارنةةةةةة ب  9000مةيةةةةةار أورو العةةةةةام  43,1مةيةةةةةار أورو  و  82,2علةةةةة  التةةةةةوالي مسةةةةةجةة  22.2%

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500
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مةيةةةةار  وقةةةةد لةةةةوحي أي ةةةةا انخفةةةةاع تةةةةدفقات  9.9التةةةةوالي   وقةةةةد قةةةةام االتحةةةةاد األوروبةةةةي بتصةةةةفية السةةةةتاناراته فةةةةي اليابةةةةان بقينةةةةة  

في عةام  ٪29فبعد انخفاع بنسبة  9000و 9002إل  كندا العام ن  -92-االستانار األبن ي املباشر الصادر  من االتحاد األوروبي 

 مةيار دوالر. 0بتصفية  الستاناراته األبنوية املباشر   املوبه لكندا بقينة  9000ي العام   قام االتحاد االوروب 9002

 مةن التةدفقات إلة  - 92 -وقد كانت تدفقات االستانار في االتحةاد األوروبةي 
س
إلة  االقتصةادات الناشةئة   ماة  الصة ن   أقة  تةريرا

مةيةةار يةةورو   ارتفعةةت تةةدفقات االسةةتانار األبن ةةي  2.2عنةةد  9002م الشةةركا  االقتصةةادي ن ا خةةرين. فبعةةد تسةةجيةرا اسةةتقرار العةةا

 . 9000في عام  ٪2املباشر إل  الص ن بنسبة 

انتعاشةا   9000و  9002إلة  البتازية  العةام ن  -99-وقد شردت أي ا تدفقات االستانار األبن ةي املباشةر مةن االتحةاد األوروبةي 

 .9000مةيار دوالر  بالعام  90.2إل   9002مةيار دوالر العام  00.2كب تا فقد زادت هرت التدفقات بال عن من 

فقد شرد تدفقات االستانار االبن ي املباشر الصادر من االتحةاد االوروبةي  انتعاشةا كب ةتا  وهةرا   9000وبالحدي  عن العام 

 راب  لبداية تحسن األو اع االقتصادية في االتحاد األوروبي .

ت االسةةةتانار االبن ةةةي املباشةةةر الصةةةادر مةةةن االتحةةةاد األووربةةةي واملتجرةةةة نحةةةو الواليةةةات املتحةةةد   عرفةةةت تةةةدفقا 9002وفةةةي العةةةام 

؛  9002مةيةةةار يةةةورو فةةةي عةةةام  91.1-إلةةة   9001مةيةةار اورو  فةةةي عةةةام  922.2انتااسةةة بديةةةد  حيةةة  انخف ةةةت هةةةرت االسةةةتانارات مةةةن 

فةي   وقةد حةديت أي ةا تصةفية  9002ت املتحةد  األمريكيةة العةام بنع ى آخر قةام االتحةاد االوروبةي بتصةفية السةتانارا ها فةي الواليةا

. ويصةةفة عامةةة   0.2-مةيةةار يةةورو واليابةةان بقينةةة   33,0-لالسةةتانارات االبنويةةة املباشةةر   لالتحةةاد االوربةةي فةةي كةة   سويسةةرا بقينةةة 

ا القار  األسيوية والتي عرفت ارتفاعا  فقد انخف ت االستانارات املباشر  الصادر  من االتحاد االوروبي إل  بني  القارات ماعد

فقةةةد  ةةةج  ارتفاعةةةا كب ةةةتا فةةةي   9002 وبالحةةةدي  عةةةن العةةةام  9002مةيةةةار أورو العةةةام  22.2إلةةة   9001مةيةةةار اورو العةةةام   49,6مةةةن 

نار األبن ةي حجم االستانار األبن ي املباشر الصادر من االتحاد األوروبي إل  دو  العالم  حي  تم توبيه نسبة كب ةت  مةن االسةتا

مةةةةن ابنةةةةالي تةةةةدفقات  %20.9مةيةةةةار يةةةةورو أي مةةةةا يناةةة   191.2املباشةةةر الصةةةةادر مةةةةن االتحةةةةاد األوروبةةةي إلةةةة  الواليةةةةات املتحةةةةد  بنحةةةو 

االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر مةةةن االتحةةةاد األوروبةةةي إلةةة  العةةةالم    فةةةي حةةة ن كانةةةت مسةةةتويات االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر املتجرةةةة نحةةةو 

فةةةةةةةةةةةةي كةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةن  99و بةتةةةةةةةةةةةةت تةةةةةةةةةةةةدفقات االسةةةةةةةةةةةةتانار املباشةةةةةةةةةةةةر لالتحةةةةةةةةةةةةاد األوروبةةةةةةةةةةةةي  %2.0ةيةةةةةةةةةةةةار يةةةةةةةةةةةةوروه مانسةةةةةةةةةةةةوته م 29.9سويسةةةةةةةةةةةةرا ب

مةيةةار يةةورو   حيةة  حققةةت كةة  مةةن حنةةوب افريقيةةا وسةةنتافور  مسةةتويات مةةن  92-92البتازي  سةةنتافور  وبنةةوب إفريقيةةا حةةدود 

فةي  كة  مةن املكسةيك   البتازية    الصة ن  9002عةرف العةام االستانار أعل  بكا ت منا كانت عةيه في السنوات املا ية وفةي املقابة  

وهونةغ كونةةغ ترابعةةا السةةتانارات االتحةةاد األوربةةي فيهةةا فةةي حةة ن  ةةجةت كةة  مةةن كنةةدا  مصةةر   دو  الخةةةيج وكوريةةا الجنوبيةةة  ةةحل 

 الستانارات االتحاد االوروبي منها .

 حاد األوروبي:التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية الصادرة من االتثالثا

 99 -  اسةتريرت األنشةةطة املاليةة والترمينيةة بةةركبت نصةرل مةن التةدفقات الداخةيةةة والخاربيةة لالتحةاد األوروبةةي  9002فةي عةام 

 لالستانار األبن ي املباشر  والجدو  الشا  التالي يو ي ذلك:
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 2010للعام  االتحاد األوروبي (:التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية الصادرة من03-00الجدول رحم )

9002العام   

 الوحد : مةيار أورو

التلللللللللللدفقات ال ارجلللللللللللة 

يةمن االستثمارات االجنب  

التللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدفقات 

الداخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللة مللللللللللللللللللللللللللللللللللللن 

يةاالستثمارات االجنب  

مجملللللللللللللللللللللللللللللوع 

 التدفقات

Financial & insurance activities 67,2 46,7 113,9 

Manufacturing 35,5 13,5 49,0 

Mining & quarrying 35,9 8,1 44,0 

Administrative & support service activities 11,8 7,1 18,9 

Real estate activities 2,0 6,6 8,6 

Distributive trades 10,7 -3,7 7,0 

Electricity, gas, steam & air conditioning supply 3,5 0,7 4,2 

Accommodation & food service activities 3,1 0,9 3,9 

Construction 3,3 0,2 3,5 

Water supply; sewerage, waste management 0,0 0,4 0,4 

Agriculture, forestry and fishing 0,5 -0,2 0,3 

Transportation & storage -0,3 -3,1 -3,4 

Professional, scientific & technical activities -21,3 4,2 -17,2 

Information & communication -108,0 3,1 -104,9 

Other economic activities 14,5 14,2 28,7 

Source:eurou stat, Foreign direct investment – flows,  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_-_flows  , 7 September 2018, at 09:31. 

 2010للعام  (:التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية الوافدة والصادرة من االتحاد األوروبي03-32الشكل رحم )

 
Source :eurou stat, Globalisation patterns in EU trade and investment,edition2017, European Union, Luxembourg, 

2017, p022 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_-_flows
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_-_flows
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  ُ ّجةت أكبةت تةدفقات مةن االسةتانار األبن ةي املباشةر الصةادر مةن  9002نالحي من خال  الشا  والجدو  أعالت أنه في عام 

مةيةةةةار يةةةةوروه   ليةيهةةةةا قطةةةةاع التعةةةةدين  22.9املاليةةةةة والتةةةةرم ن بقينةةةةة ب   فةةةةي األنشةةةةطة-إلةةةة  البةةةةةدان غ ةةةةت األع ةةةةا  -االتحةةةةاد األوروبةةةةي 

مةيار يوروه. وقد  ةجةت أي ةا األنشةطة املاليةة والترمينيةة أعلة  قينةة مةن تةدفقات  12.2مةيار يوروه والتصني  ب 12.2واملحابر ب

ركةةز الاةةاني ب فةةي حةة ن احتةة  قطةةاع التصةةني  امل ه  9002مةيةةار يةةورو فةةي عةةام  22.2االسةةتانار الةةداخلي إلةة  االتحةةاد األوروبةةي بقينةةة ب

 مةيار أورو   01.2

الثالللث: م للزون االسللتثمارات األجنبيللة املباشللرة الللواردة والصللادرة مللن اإلتحللاد األوروبللي فللي ظللل أزمللة الللديون السلليادية  الفللرعا

 االوروبية

 روبيحجم م زون االستثمار األجنبي املباشر الوارد والصادر من االتحاد األو :أوال

 فةةي العةةةالم. حيةةة  أن االنفتةةا  علةةة  االسةةةتانار األبن ةةةي 
س
يوبةةد لةةةد  االتحةةةاد األوروبةةي واحةةةد مةةةن أكثةةت أنظنةةةة االسةةةتانار انفتاحةةةا

و يعتبةةت االتحةاد األوروبةةي املصةةدر الرئرسةةاي والوبرةة الرئرسةةية لالسةةتانار األبن ةةي  1.منصةوص عةيةةه فةةي معاهةدات االتحةةاد األوروبةةي

مةيةار  2200  بةةغ رصةيد االسةتانار األبن ةي املباشةر الةري دخة  االتحةاد األوروبةي أكثةت مةن  9002نهايةة عةام  املباشر في العالم.و في

مةيار اورو والجدو   2200يورو   وفي نفس الوقت   بةغ االستانار األبن ي املباشر من قب  املستانرين األوروبي ن في دو  العالم 

 التالي يو ي ذلك:

       2006/2015ون االستثمار األجنبي املباشر   الوارد والصادر من االتحاد األوروبي خالل الفترة (:م ز 03-05الجدول رحم)

 الوحد : مةيار أورو

 9002 9002 9009 9002 9000 9000 9009 9001 9002 9002 

 891,6 6 000,2 6 456,2 5 112,0 5 883,2 4 219,4 4 736,5 3 3321,3 3200,8 2746,0 املخزون الصادر

 744,9 5 758,5 4 130,3 4 905,9 3 720,3 3 145,1 3 784,8 2 2496,0 2415,3 2022,7 املحزون الوارد

Source : 

-Euro stat , Statistiques sur les investissements directs étrangers, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425  ,  5 mars 2018 à 19:25,consultee le 

19/10/2018 a15 :07. 

-euro stat, Les investissements directs étrangers, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500  , 5 septembre 2012 à 10:14, consultée le  

16/10/2018 a 17 :21. 

مخةةةزون االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر  الةةةوارد و الصةةةادر مةةةن االتحةةةاد األوروبةةةي عةةةرف خةةةال  نالحةةةي مةةةن خةةةال  الجةةةدو  أعةةةالت أن 

الظةةروف االقتصةةادية التةةي سةةادت تةةةك الفتةةت  بدايةةة باألزمةةة املاليةةة العامليةةة زيةةاد  ملحوظةةة وهةةرا بةةالرغم مةةن  9002/9002الفتةةت  

 وصوال إل  أزمة الديون السيادية األوروبية والتي أيرت دشا  كب ت عل  العديد من دو  منطقة اليورو. 9009

األزمةة املاليةة العامليةة إلة  قبة   9002مةيةار دوالر العةام  1900.9وقد ت اعن مخزون االستانار األبن ي املباشر  الصةادر مةن 

  وبالحةةدي  أي ةةا عةةن مخةةزون االسةةتانار األبن ةةي املباشةةر  الةةوارد  هةةو األخةةر عةةرف خةةال  الفتةةت  9002مةيةةار دوالر العةةام  2920.2

 .  9002مةيار دوالر العام  2222.2إل   9002مةيار دوالر العام  9202.1زياد  فاقت ال عن من   9002/9002

                                       
1 COMMISSION EUROPÉENNE ,  Accueillir les investissements directs étrangers tout en protégeant les intérêts essentiels, 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS ,   Bruxelles, le 13.9.2017,p3. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=99500
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قةد نةم مخةزون االسةتانار األبن ةي املباشةر الصةادر  والةوارد  لالتحةاد االوربةي بةوت ت  سةريعة فقةد رتفة   9002 وبالحدي  عةن سةنة 

.أمةا بالنسةبة  9002مقارنةة دسةنة  ٪02.2بنسةبة  9002فةي الخةار  العةام  EU-28 مخةزون االسةتانار االبن ةي املباشةر لالتحةاد االوروبةي

سةنة  %02.9  مقارنةة ب9002العةام   %90.2د االوروبةي فةي الةداخ  فقةد ارتفة  هةو األخةر بملخزون االستانار االبن ي املباشةر لالتحةا

9002. 

 :التوزيع الجغرافي مل زون االستثمار االجنبي املباشر الوارد و الصادر من االتحاد األوروبي ثانيا

  ففةي  99-  مةن دو  االتحةاد األوروبةي تحوز أمرياا الشنالية عل  حصة األسد من مخزون االستانارات األبن ي املباشر  الصةادر 

–ه مةةةن مخةةةزون االتحةةةاد األوروبةةةي مةةةن االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر فةةةي الخةةةار  ٪ 20.9  كةةةان ألمرياةةةا الشةةةنالية نسةةةبة ب 9002نهايةةةة عةةةام 

الخار .وقةةةد  مةيةةةار يةةةوروه مةةةن إبنةةةالي مخةةةزون االتحةةةاد األوروبةةةي فةةةي 9220ب ٪12.0حيةةة  اسةةةتريرت الواليةةةات املتحةةةد  وحةةةدها بحةةةوالي  

فةي الخار .لتحتة  كة   -99-من مخزون االستانار األبن ةي املباشةر لالتحةاد األوروبةي  ٪ 00.2شاةت سويسرا ياني أكبت شريك   بحوالي 

فةي الخةةار   -99-مةن مخةزون االسةتانار األبن ةةي املباشةر لالتحةاد األوروبةي  %2.9و  %2.1برمةودا و البتازية  املركةز الاالة  والرادةة  بنحةو 

 ل  التوالي.ع

. وقد 99-الصادر من دو  االتحاد األوروبي  FDIمن مخزون  ٪1.2في ح ن احتةت كندا املرتبة الخامسة  حي  بةتت حصصرنا  

. تةم تسةجي   -أنظةر امللحة  -مةن مخةزون االتحةاد األوروبةي ٪00.2استحوذت الدو  ا سيوية بباستثنا  الشرق األدنةى واألوسةطه علة  

مةن االسةتانار  – 99-نتافور  وهونغ كونغ   والتي شاةت مجتنعة ما يقرب مةن نصةن مخةزون االتحةاد األوروبةي أكبتها في الص ن وس

 األبن ي املباشر في آسيا والجدو  التالي يو ي ذلك.

 الم(:التوزيع الجغرافي مل زون االستثمار االجنبي املباشر الوارد و الصادر من االتحاد األوروبي في الع03-09الجدول رحم )

الصادرامل زون    الداخلامل زون    

أوروليار م ة.دالوح    Part (en %)  مليار أوروالوجدة  Part (en %) 

  2012 2013  2014  2015  2015  2012 2013  2014  2015  2015  

28االوروبي االتحاد   5 112,0  5 456,2  6 000,2  6 891,6  100,0  3 905,9  4 130,3  4 758,5  5 744,9  100,0  

يةاملتحدة االمريكالواليات   1 627,8  1 835,6  2 059,4  2 559,8  37,1  1 543,9  1 676,0  1 784,9  2 380,9  41,4  

  10,8  619,3  501,6  491,5  500,6  11,9  821,8  691,8  676,8  664,8 سويسرا

  8,6  495,0  426,8  310,8  :  5,3  362,6  304,5  276,2  : برمودا

  2,2  127,6  116,6  101,1  81,1  4,8  329,9  331,6  276,8  257,1 البرازيل

  3,8  219,2  199,4  131,4  135,5  3,6  248,8  273,5  227,5  247,1 اندا

  0,6  34,9  23,5  36,0  27,4  2,4  167,9  143,2  126,0  120,7 الصين

  1,1  61,0  56,4  52,6  75,3  2,4  162,2  162,7  192,1  193,5 روسيا

كاملكسي  82,4  111,8  135,1  161,6  2,3  21,4  25,3  31,1  36,5  0,6  

  1,0  57,0  52,7  36,8  47,7  2,2  153,2  116,4  98,5  92,6 سنغافورة

اونغهونغ   132,1  112,6  127,6  119,2  1,7  50,7  57,5  89,8  79,0  1,4  

Source :Euro stat , Statistiques sur les investissements directs étrangers, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425  , 5 mars 2018 à 19:25,consultee 

le 19/10/2018 a15 :07. 

ففةةةي نهايةةةة عةةةام   99-وتعتبةةةت كةةةرلك الواليةةةات املتحةةةد  ذات أكبةةةت مخةةةزون مةةةن االسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر الةةةوارد لالتحةةةاد األوروبةةةي 

ه مةةةن إبنةةةالي مخةةةزون االتحةةةاد األوروبةةةي لالسةةةتانار األبن ةةةي املباشةةةر الةةةوارد   ٪20.2  اسةةةتحوذت الواليةةةات املتحةةةد  علةةة  نحةةةو  ب 9002

حية  حافظةت هةرت الدولةة علة  ماانتهةا الرائةةد  فةي هةرا املجةا    والتةي كانةت مدفوعةةة دشةا  رئرسةاي باالسةتانارات فةي قطةاع الخةةدمات 

 ه نتجت عن قطاع الخدمات املالية .٪22  منها أكثت من النصن ب%00.9بحوالي  9002تةيها دعد ذلك  سويسرا أواخر ل .املالية

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425
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 التوزيع القطاعي مل زون االستثمار االجنبي املباشر الوارد و الصادر من االتحاد األوروبي :ثالثا

ةل  مخزون استانارات االتحاد االوروبةي سةوا  الةوارد أو أن أغ  99 -يكشن تحةي  و   االستانار الدولي لالتحاد األوروبي و 

وص  مخزون االسةتانارات األبنويةة الةوارد  لالتحةاد األوروبةي فةي  قطةاع  9002الصادر تقريبا في قطاع الخدمات   ففي نهاية عام 

تحاد االوربي في الخار  مخزون من ابنالي مخزون االستانار الوارد لالتحاد االوروبي    في ح ن امتةك اال%  92.2الخدمات نحو 

ويشةن  قطةاع  -من ابنالي مخزون االستانار الصادر مةن االتحةاد االوروبةي   %22استانارات ابنوية في قطاع الخدمات  قدر ب

الخةةدمات كةة  مةةن: األنشةةطة املاليةةة و ترمينيةةة ؛ األنشةةطة املرنيةةة والعةنيةةة والتقنيةةة ؛ تجةةار  توزيةة  املعةومةةات واالتصةةا   أنشةةطة 

ائيةةة   والجةةدو  التةةةالي الخةةدمات اإلداريةةة والةةدعم ؛ أنشةةطة السةةوق العقةةاري؛ النقةة  والتخةةزين؛ أنشةةطة السةةكن والخةةدمات التر

 يو ي ذلك:

 (:التوزيع القطاعي مل زون االستثمار االجنبي املباشر الوارد و الصادر من االتحاد األوروبي03-02الجدول رحم )

 2010لعام  

 (en milliards d'euros) Stocks sortants Stocks entrants 

Total 6 000,2  4 758,5  

Agriculture, sylviculture et pêche 4,2  2,5  

Industries extractives 635,1  44,0  

Industrie manufacturière 1 615,6  451,7  

Industries alimentaires; fabrication de boissons et de produits à base de tabac 276,3  107,1  

Fabrication de textiles, industrie de l'habillement, travail du bois, fabrication d'articles en 

papier; imprimerie et reproduction 

45,4  12,0  

Fabrication de pétrole, produits chimiques, pharmaceutiques, caoutchouc et plastiques 595,9  176,6  

Fabrication de produits métalliques et de machines, sauf équipement électrique 415,0  73,4  

Industrie automobile et construction navale 130,7  46,0  

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 71,3  14,7  

Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et 

dépollution 

4,3  2,3  

Construction 50,7  15,2  

Services 3 519,1  4 155,6  

Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles 245,3  184,8  

Transports et entreposage 66,9  30,0  

Hébergement et restauration 40,1  11,6  

Information et communication 283,3  83,3  

Activités financières et d'assurance 2 301,6  3 490,0  

Activités immobilières 42,7  66,5  

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 413,9  212,2  

Autres services (Sections N à U de la NACE Rév. 2) 125,2  77,2  

Autre, y compris les activités non allouées 99,9  72,4  

Source:Euro stat , Statistiques sur les investissements directs étrangers, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425  ,  5 mars 2018 à 

19:25,consultee le 19/10/2018 a15 :07.00. 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425
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 خالصة الفصل

 بنا ا عل  ما تم تناوله في هرا الفص  فقد توصةنا إل  النتائج التالية:

ولكن في ظ  األزمت ن    تتصدر االقتصادات املتقدمة قائنة الدو  املتةقية  واملصدر  لالستانارات األبنوية املباشر  عامليا  .0

 التوزي  أو االستانار حي  ننط من سوا  كب ت  املباشر في العالم بدربة ن ياألب االستانار تدفقات األمريكية واألوروبية تباينت 

 في االقتصادات املتحولة ودو   النامية الدو   تن ي مجنوعتا  9000مر  العام  وألو   .االقتصادية األقاليم فينا ب ن الجترافي

 العالمي واالستهالك الدولي وبرة اإلنتا  نتقا ا إل  أساسية بصفة ذلك ويرب  العالمي  نصن اإلبنالي تفوق  تدفقات استقطاب

ركز الجز  األكبت من ي  و تةك الدو   إل  متزايد  بصور  استانارا ها الولنية لتوبيه عبت الشركات دف  منا األخ ت  في ا ونة إليهنا

لتعاظم منر تسعينات القرن املا اي االستنارات األبنوية في عنةيات االندما  واالستحواذ عبت الحدود  واي الظاهر  التي بدأت في ا

 .بصفة خاصة

 في العالم. حي  أن االنفتا  عل  االستانار األبن ي املباشر  .9
س
يوبد لد  االتحاد األوروبي واحد من أكثت أنظنة االستانار انفتاحا

رسية لالستانار األبن ي و يعتبت االتحاد األوروبي املصدر الرئرساي والوبرة الرئ  منصوص عةيه في معاهدات االتحاد األوروبي

تعتبت بريطانيا أكبت الدو  استقطابا لالستانار االبنوية املباشر  في   حي  تةيه الواليات املتحد  األمريكية. املباشر في العالم

دعنةيات الدمج والتنةك العابر  للحدود   في ح ن تحت  هولندا  االتحاد االوروبي وذلك بف   الصفقات الكب ت  املتعةقة

في ح ن  تعتبت لوكسنبور  أكبت مستانر  ملركز الااني  ب ن دو  االتحاد االوروبي األكثت بربا لالستانارات االبنوية املباشر   ا

 والخاربية لالتحاد األوروبي .و تسترير  األنشطة املالية والترمينية بركبت نصرل من التدفقات الداخةية   أبنب ي في الخار  

العام ي  ماةت حصتها حوبدون منازع.  فة واملستانر   في االتحاد االوروبييحد  األمريكية أكبت الدو  امل تعتبت  الواليات املت .3

 وتنا  سويسرا ياني أكبت EU-28من ابنالي تدفقات االستانار األبن ي املباشر الوارد إل  االتحاد األوربي  %22حوالي  9002

 الواليات املتحد  االمريكية    دعد مستانر في االتحاد األوروبياقتصاد م ين و 

وبالحدي  عن واق  املناخ االستاناري في االتحاد االوروبي   تعد السوق االوروبية من اكبت االسواق في العالم نظرا الرتفاع عدد  .2

  عل  قرار العوام  الرامة املؤير كبت حجم السوق االوروبية   والري يعتبت من ساان االتحاد االوروبي والتي تعتبت مؤشر عل  

تؤمن عن  املستانرين األبانل  بنية تحتية متطور ويحوي كرلك االتحاد االوروبي عل   تولن االستانار األبن ي املباشر

بكفا    من شبكة نق  متنوعة  الكرربا   التاز   مراكز الصحة  املدارى واملعاهد والجامعات  البنوك........إلخ  ويساهم 

  نشاري  االستانارية بربا الوقتهدية في تقةي  التاالين األولية لالستانار م  االنطالقة السريعة لةالرياك  القاعهرت توافر 

توفر العنالة املؤهةة يعد من فبصحة بيد      تتنت  و يتنت  االتحاد االوروبي باستقرار سيا اي كب ت  وبيد عامةة ماهر و 

يعتبت االستانار املحلي املتزايد في أنشطة البحور والتطوير وتوفر   ناالعناصر الرامة في برب االستانار األبن ي املباشر ك

االستانار في دولة مع ن إذ يعكس توفر هرت العوام  زياد  القدر  عل    مراكز البح  العةمي محددا  روريا التخاذ قرار

 .التكين م  لرق اإلنتا  واستيعاب التكنولوبيا الحدياة في هرت الدو  

مة املالية وأزمة الديون السيادية االوروبية في انخفاع معدالت الننو االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة لقد ساهنت األز  .5

والتنخم  وارتفاع حجم املديونية الخاربية  وتراب  معدالت التباد  التجاري  في االتحاد االوروبي عامة ومنطقة اليورو 

 الري أير سةبا عل  تدفقات االستانار األبن ي املباشر إليها.األمر  فيها ر خاصة األمر الري ساهم في تشويه  مناخ االستانا
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 تمهيد

 

ّ  ملناد ا ملتثداري نت ج د ا ل  لدو مللعاملقدو ملتة  د جتما ملت  ي لسددم ة مللاس ثدسم ة مللىدث لداملس لمد  ملتدم ملناداريس ة  عيدو لمدد  ي          عد

ي ن أقاملله في جةلم ق  جةن غيره ا إت أن ج يب أت جةلم قن هدهه ملتثداري نملي يع يدّ لمد  لاملقدو  ريدر   شجسعه ة لح يزه لم  ملثار

فددددي هددددهمل ملل  ددددو مللاةدددداا لمدددد  قددددّ  ق  قددددم ملنادددد ا ةثدددداح ة   .أهيهدددد  ملنادددد ا ملتثدددداري نت ملزجدددد ما ة ملذه ددددل ل ثدددداري ن   ددددهه مللّةلددددم

اري ن ملأل ابدث ملنا ردسا ة لاحدسد ةدّن  ملناد ا ملتثداري نت لمد  ل ادير   دم ملتثاري نت في فسنا ا قن خد   ملل عدسا لمد  ةملةدس ملتثد

فسنادددد  قددددن ملل ددددّفت ي ملتثدددداري ندم مللدددداملنج  ةملل دددد جن   ة  ددددهمل  شددددخسل أهددددؤ ق قددددد ملنادددد ا ملتثدددداري نت قددددن خدددد    عدددد  ملنارددددسملي 

 قا  ث: 3ةملك قن خ    ة   ج ملتةنةبيةفي ملتخير ثن طسق إل  ملنعك ث ي خسةا بسدط جس  قن ملتلح ج ملتةنةبي لم  ملتامللّةلسم

 

 املبحث االول:واقع املناخ  االستثماري في فرنسا في ظل أزمة الديون السيادية األوروبية

 املبحث الثاني:واقع االستثمار االجنبي املباشر في فرنسا في ظل أزمة الديون السيادية األوروبية

 فرنس يواالقتصاد ال  بريطانيا على اقتصاد االتحاد األوروبي املبحث الثالث: انعكاسات خروج املبحث الثالث:
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 :واقع املناخ  االستثماري لفرنسا في ظل أزمة الديون السيادية األوروبية املبحث األول 

قهي  في لاثسس لكين أهيسم ملنا ا ملتثاري نت في ملة   جت ي مللّة  كاجه مللابب في لسمل ؤ نأس ملن  اةقن ملؤ فها تاجت جةنمل 

مللت لّ  ملتج   سم ل ة   جا ةلهلك فإن مللّة  مللىث  اع  إل  لحتسق قعّتي جيا قسل عم ةقا ّملقم لم  ملأل دو مللطاددو ت بدّ 

لهددد  قدددن وددد  قاددد اد ي قسل عدددم قددددن ملتثددداري نملي فدددي ملة  ددد جت ن  ا مللىدددث ت تيكدددن بااغهدددد  إت قدددن خددد   ملتل يددد ج لمددد  ملتثدددداري ن 

سس ههه مللّة  مللّة   ها نؤةس ملألقامل  مللىث هي في أقي ملزه  م إلي   ك ن لاي   أن لحّج ةلافس ق تح ل هه ملذهعيا ة ىى  ا ط

ملتثاري نملي لم  ملتناس ا إلي   ةأتض  ملل عسا لم  ق  يعسةو ملناس    ا ةب ل  لي مللعيو لم  ملزمللم ههه ملنعاة ي أة ملل خ سف قدن 

  ّن  .

 ة للمناخ االستثماري املطلب األول: املحددات االقتصادي

لمددد  جفدددس ملة  ددد ج ب جهددد  جحدددا مللع دددس  ملزهكاقددد ي لااددد فو جة  مللعددد لؤ ل  ددداد قدددن أةدددا  ملتة  ددد جمليا ة عيدددو مللعّتدددّ قدددن

 ئوا لن طسدق زد ج  ناب مللاياا ةل عسو مللتط ل ي ملإلج   سم ةملزخّقسم.ملألةمل

 لن طسدق ملتث ع جم ب لا  لج ملذهمي  ملإل ي لي  
ً
ة  ملة   جت    ّ  خ   م في ملتة   ج لم  لسليب ملل

ُ
م ملن ي ي مللّةلس 

 
اظ

ُ
 ةلحسص ملن

(GDP) دام مللامل دّ ا يع بدر ملتة  د ج ملل سنيدسث ثد جس أ بدر ملة  د ج فدي  ةةفتد  لهدهمل ملناردس.1ملزخد ص فدي إج د ا كدو  جةلدم خد   مللا 

 بددهلك  6..6ت ددو مللددّخو مللتدداقي فددي مللددا ج مللدد  جحددا ة ملدد ني أ بددر ملة  دد ج فددي قاطتددم مللسانةا سددث  *مللعدد لؤ
ً
لسداسددان جةتن ا ق ددك 

 لا   قن % 3.3جحا 
ً
ة  ةفت   ّ رليب ملتة   جت  ذجيالم قن ملل

 
ح مللت ئج مللا  لج ملذهمي  ملإل ي لي  ملتة   ج مللع لؤ.ةملل كو ملآل ي ُتاو 

 م.6102خ   ثام 

 بناءا على الناتج املحلي الجمالي 6102(: أقوى عشر اقتصادات في العالم للعام 14-10الشكل رقم )

 
 ملن ّن: بس ج ي مللااك مللّةلي

                                       
 ، ملت   سملن-1

 
 .0:.6لم  مللا لم  6108ثب يبر  2ان سي تام  https://mawdoo3.com: قت   قن ان لم  ملناةس ملتلكترةنياترتيب الدول اقتصاديا

 .00:31ا لم  مللا لم 01/10/6108أطاس لاسه تام 
لسداسان جةتن  6.01لسداسان جةتن ل  زح مللهاّ ا  6.18سمل س لسليب فسنا  كأ بر ملة   ج في مللع لؤ قسجام ملنس ل مللا  س بحامللي ل 6102ةةّ لسفت ثام  *

أل بر ملتة   جملي في مللع لؤا أن فسنا   6108قاثام "فا و إتكاجاقسكو" ملن خ  م في ملألبح ث ملتة   جتم في لتسدسه   لع م ا ةةّ لاةعت أتض  

 .6108لسداسان جةتن خ   ل م  6.28لم  قك جت    ا  س أ بر ملة   ج في مللع لؤا  سث قن ملن اةس أن ت ج ةز إ ي لي ج لجه  ملذهمي ملتثمث  ث ح فظ

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/0e050e83-6ddb-4a11-b5c3-0647271ad617
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ةفدي مللاةدت ملزهد لي ا  عدّ ملزخدّق ي  -أجظس ملل دكو نةدؤ     -تيرو ملة   ج فسنا   امللي خيو مللا لج ملذهمي ملإل ي لي ناطتم مللسانة

ة  عددّ فسنادد  مللااددّ   عقددن مللادد لج ملذهمددي ملإل يدد لي مللادد  س قددن هددهمل مللتطدد ٪21هددي ملنادد هؤ مللسئييددسث فددي ملة  دد ج مللااددّ ا قددس قدد  تلدددّ لددن 

ملأل ثر زد ن  في مللع لؤ ا قي  تجعو مللاس  م ةط ًل  ب نًزمل في ملتة   ج. ةفدي قجد   ملل  دنسس ا  عدّ فسناد  ةمل دّ  قدن  مللدّة  مللىدث ليادك 

أ بددددر ملل ددددسك ي مللع نسددددم مللسملئددددّ  فددددي ةط لدددد ي مللاددددس نملي ا يددددا لم مللطدددد ئسملي ةمللاددددكك ملزهّتّتددددم ة ددددهلك فددددي قا حضددددسملي ملل جيسددددو 

اددداس ملل ددد خس . لددد ة  لمددد  ملدددك ا فدددإن فسناددد  لدددّل   ةدددا  ل قادددم ل لسدددم ملل عادددسؤ ةأ بدددر لدددّج قدددن خسد دددي مللعادددام لكدددو ألدددف ل قدددو فدددي ةملل

 1أةنةب .

 (:مساهمة دول منطقة اليورو في الناتج املحلي االجمالي للمنطقة14-16الشكل رقم )

 
Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,France,6108,p 133. 

 الفرع االول: الناتج املحلي االجمالي

يعددّ مجددؤ مللادداق ةمل  يدد تي جيدداه قددن مللعاملقددو ملله قددم ملندداملس  لمدد  ةددسملن لدداطن ملتثدداري ن ملأل ابددث ملنا رددسا فكبددر مجددؤ مللادداق 

سددد س مجدددؤ مللاددداق ملذهاسدددم ق اثددد  ملزهددد لي أة ملن اةدددس تددداجت إلددد  قلددددّ قدددن لدددّفق ملتثددداري ن ملأل ابدددث ا ةقدددن ملنتددد تيو ملناددد خّقم لت

ةةاو ملزهدّتث لدن ج ديب ملل دسج قدن مللاد لج ملذهمدي ملت يد لي ثدن طسق أةت إلد  ج يب ملل سج قن مللا لج ملذهمي ملإل ي ليا ةلدّج مللادك ن.

 مللا لج ملذجمي ملت ي لي في فسنا .

 باغ أف ج ملنعهّ مللاطنث ملل سنيسث لإل     ةمللّنملث ي ملتة   جتم بأن ملتة   ج مللاطفتّ 
ً
في ملن ئم في  0.0نث ملل سنيسث سجو جيامل

 .6100ا ةها أفضو أجمل  له قاه ل م 6102ل م 

 لمددد  قدددّملن 6102فدددي ملن ئدددم فدددي  0.6ةملنل دددس مللايدددا فدددي مللاددد لج ملذهمدددي ملإل يددد لي ملل سنيدددسث قدددن قاددد ا  
ً
 قطدددسجمل

ً
ا ةسدددجو ملتة  ددد ج جيدددامل

 
ً
 إلد  في ملن ئدم فدي مللدسبعين ملألة  ةمللرد نيا ةلسمل 1.2مللع ما قحتت 

ً
فدي  1.2فدي ملن ئدم فدي مللسبدس مللر لدثا ةادو أن يعد ةج ملتنل د ع إلد   1.1 دس ةادس 

 .6111/6100ةملزجّة  ملل  لي تاوح لطان مللا لج ملذهمي ملإل ي لي في فسنا  خ   ملل تر   2ا.ملن ئم في مللسبس ملألخير قن مللع م

 

                                       
1-focus-economics,France Economic Outlook, https://www.focus-economics.com/countries/france , August 28, 2018, consulte a 

16/09/2018 a 07M48. 

 بين االقتصادات املتقدمة، «صاحب الفضل»وجدل حول  6100فرنسا تحقق أفضل نمو منذ لؤ ته س مللك لبا-2 
 
 سدّ  منطقة اليورو األسرع نموا

   https://aawsat.com/home/article. 6108تا تس  31 ا0.310مللعّج : ملل سق ملألةث ا 

https://www.focus-economics.com/countries/france
https://aawsat.com/home/article/1159881/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B0-2011-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84%C2%BB
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 6112/6102ترة ( : تطور الناتج املحلي اإلجمالي  لفرنسا خالل الف14-10جدول رقم)

 6101 6110 6118 6112 6112 6111 مللاااملي

 

6100 

6106 

 

 

 

6103   

610. 

 

 

6101 

 

6102 

 

 

 توقعات

6102 6108 6100 

فسنادددددددددددددددددددد  

)%( 
0.0 6.6 6.. -1.0 -3.0 0.2 6 0.2 

1.2 0.9 1.1 1.2 1.8 2 1.8 

Source : 

-  European commission, european economic forecastاautumn 2011,p18.. 

- European commission, european economic forecast, autumn 2012,p148 

- European commission, european economic forecast, autumn 2013,p132. 

- European commission, european economic forecastاautumn 2012,p158. 

- European commission, european economic forecastاspring 2018,p121.  

  %3.0-ا جخددو ملتة  دد ج ملل سنيددسث قس اددم نكدداج  سددث سددجو قعددّ  جيددا مللادد لج ملذهمددي ملإل يدد لي  6110 عددّ بّملتددم ملألزقددم    تددم 

لدهلك كدد ن لمد  مللددا ج قامل هددم مللعّتدّ قددن ملل حددّت ي ملتة  د جتم ا فتددّ لضد  لت ل ئددّملي مللضددسملئب ملزهكاقسدم ةسددجات قيزملجسددم 

مل ألمدددد  قددددن ق اثدددد  ملل جددددل مللددددهت ج ددددت لاسدددده قع هددددّ  ق ثددددترتخت ناطتددددم مللسددددانة. ةملجخ ضددددت مللتددددا  ملل ددددسملئسم ملزهكاقددددم  جددددل 

 .  1لايات اكين.

ةملدك  6100مللعد م  %6بّأ ملة   ج فسنا  ب تج ع ش قسج  قعّتي جيدا ملتج بسدم ةيدات  6100-6101غير أجه خ   ثاىث 

-6106ل دد جنملي ملدؤ تس دس ة سدجو أجمل  ملتة  دد ج ملل سنيدسث بطدامل خد   ملل تددر  قدن خد   ةسد ج  ملتثدداري ن فدي ملألليد   ملل ج نددم ةمل

لمدد  ملل دداملليا ا ةدس ددس ملذخ  ددان  جددل فسنادد  لددن قامليددام  ٪1.0ا ٪1.2ا ٪1.6 سددث كدد ن جيددا مللادد لج ملإل يدد لي ملذهمددي بددين  .610

ه  إل    2لتا ي نئياسما هي: 3جيا 

 :سددددما بددددّأي فسنادددد  باسددددجسو لسمل ددددس زه ددددت   فددددي مللادددداق فددددي قاطتددددم قادددده بّملتددددم ملألل سددددم مللر ج تراجععععع القععععدرة التنافسععععية

ادت قدن لتادسل ملل جدا  فدي ملل ا فادسم قدن  سدث ملل كا دم قت نجدم 
 
ف.فيدس مللدسغؤ قدن أن فسناد  ليك

 
مللسانةا في قا ن لا زلي لدؤ ت اة

تم مللسدانة ب ل دكو ملنطادااا قس قا فاي   ةخ يم أن جس ا إت أن ملنا ا  ملزه لي ق  تلمل  غير ك ا تث ع ج    م ثاةه  في قاط

".ةمللىدددث ل  دددت إلددد  أن  يادددم ملل دددّملبير مللىدددث أةسن ددد  مللاددداط ي ل حادددين ةدددّنن   *بحادددب جنملثدددم أ سن ددد  قاثادددم "ملثدددترمللسجس  فسناددد 

 دت ملل جدا  ملل ا فادسم قدس  ل ا فاسما ث هيت في "ملث تسملن   تمل
 
  فدي مللاداق )ملألةنةبسدم(ا  يد  ملجخ د  ملل جدل ملل جد نتا ةلتا

ددن".أق  ملل خ سددف مللددهت أةسلدده ملزهكاقددم ملل سناددسم فددي أن جسدد  أبدد ا ب لناددام 6103سز قا فاددي  ا غيددر أ  دد  قدد  زمللددت فددي    ددم إلدد  ملل حا 

دددن قدددن 
 
أللاددد   ملل دددسك يا فدددي إطددد ن "قسرددد ق ملناددداةلسم" )إ دددّ  لدددّملبير مللسفدددس قدددن مللتدددّن  ملل ا فادددسم لا دددسك ي ملل سنادددسم(ا فتدددّ قك

                                       
1-  focus-economics,France Economic Outlook, https://www.focus-economics.com/countries/france , August 28, 2018, cosulte a 

16/09/2018 a 07 :48. 
 ةك لم أجظا  ا ملثطااا ا قت   قن ان لم  ملناةس ملتلكترةني:،.. عقبات اإلقالع من جديد 6102اإلقتصاد الفرنس ي في  لسم  مللر بىثا -2

 https://www.aa.com.tr/ar  0.:10مللا لم  لم  02/10/8610ا أطاس لاسه تام 00/06/6102ن سي تام. 

 ملناثام ملل   عم لسئ ثم مللازنمل  ملل سناسم. *

https://www.focus-economics.com/countries/france
https://www.aa.com.tr/ar
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 مليره لمدد .ةلدد ن ثدد هؤ هددهمل مللترمل ددس فددي إنعدد ش هدداملق  نبددد ملل ددسك يا إت أن لددأ%..6بناددام لتاددسل كا ددم مللعي لددم ل ة  دد ج ملل سنيددسث 

دد  إت  عددّ ةةددت طادو.
 
ةةددّ   ةلددت مللادداط ي ملل سناددسم أتضدد  أن لجعددو ةدد جان مللعيددو أ ثددر قسةجددما إت أن مللتددّن  ملل ا فاددسم لددن ت جم

دّا ألن  مللا دس ع ي ملزه لسدم ت  اديد بيامل قدم أفضدو لأمليره ملإلتج بي ق  تد  سمل  تطس  ملإلرك   ج اها ةها أن ىى ههمل ملإل 
 
لمل  غيدر قا 

 بين ملأل ان ةملإلج   سم في منة  لسمل س ملنارسملي ملإلة   جتم.

  ا باغدددت ملللدددد ج  6103ة 6100: خددد   ملل تدددر  ملل  يدددام بدددين لددد قي "صعععدمة بعععرياية" واسععععة النطعععا  وعيعععر مفيعععدة لل  ععع

قاسدد ن جةتن(.هددهه ملل ددّقم مللضدددسدبسم  28.3قاسددد ن تددانة )قدد  يعدد ج   دددامللي  ...2سنادد  جحددا مللترمل يسددم لبلادد   مللضددسدبسم ملإل ا نددددم فددي ف

ن  ا بيد  أن ملألخيدر    ّ أملتات ك هدو ملل دسك ي فدي مللاّملتدما ةادو أن لطد   ملنادت اكينا ةلدؤ ل ءدح ملإل دسمل ملي ملزهكاقسدم فدي ملل خ سدف قدن  د

ّ  قن لّمللس ي ملنل  ع لاك ملأللا   لم  ملل سك يا  لكن   لؤ لاجح في مللتض   لاي      ئس . ث هيت في ملزه

  يع بدر ملذخ  دان أن لسداا مللاظد م مللضدسدبث ملل سنيدسث لكيدن ب ألثد س فدي مللعدب  مللدهت  :نظام بريبي عير مالئعم لسسعتثمار

اه مللضدددددسملئب لمددددد  نؤةس أقدددددامل  ملل دددددسك ي ةأن دددددطت  .ةةّ ملحدددددطسي مللاددددداط ي ملل سنادددددسم إلددددد  إةدددددسملن مللعّتدددددّ قدددددن ملإلثددددد  ا  مليا 
 
  دددددك

خ سدددف قدددن  دددّ  مللاظددد م مللضدددسدبثا قددد  ججدددؤ لاددده فدددي مللن  تدددم جددداع قدددن لدددّم ملإلثددد تسملن ملندددلقن لاتامللدددّ مللضدددسدبسم.لهبها كددد ن قدددن لا 

. خ ن ةملإلثاري نا ةدحا  أصه ا ملن  ن س مللكبر    كو خ ص   مللاّتهث أن تسبك ةسملنملي ملإلج 

قاسددد ن تدددانة ا ملنل دددس  6..600قسدددجام  ةسيدددم   6101فدددي لددد م  ٪ 6.1فاعدددّ جيدددا مللتسيدددم ملنضددد فم بنادددام  6101ةب زهدددّتث لدددن ثدددام 

 سث سجات مللتسيدم ملنضد فم زجيسدس فدسةع ملتة  د ج  6102ا ليا يس ههمل ملتنل  ع ثام  %0.0مللا لج ملذهمي ملت ي لي قسج  ناام 

فدي  ٪ 0.6 ي لي بناام قاس ن تانة ث هؤ ملك في ملنل  ع ةسيم مللا لج ملذهمي ملت  0006قسجام ةسيم  6102في ل م  ٪ 0.1ملنل  ل  بناام 

 :قاس ن جةتن .ةملزجّة  ملل  لي تاوح ملك 6 66820ةمللهت سجو   6102ل م 

 (:ح م الناتج املحلي االجمالي وفقا لثالث طر  14-16ال دول رقم )

 مللا ّ  : قاس ن ملةنة

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Produit intérieur brut (approche production) 1998.5 2059.3 2086.9 2115.3 2147.6 2194.2 2228.9 

  Valeur ajoutée brute au prix de base 1801.0 1849.5 1873.5 1897.9 1925.1 1963.3 1992.3 

 +Impôts sur les produits 213.2 225.5 230.3 234.6 240.4 250 256.7 

- Subventions sur les produits -15.7 -15.7 -16.8 -17.3 -17.9 -19.1 -20.2 

Produit intérieur brut  ( approche demande) 1998.5 2059.3 2086.9 2115.3 2147.6 2194.2 2228.9 

  Dépense de consommation finale 1598.2 1634.1 1659.3 1683.2 1701.8 1727.4 1759.6 

 +Formation brute de capital 437.9 478 472.6 471.9 488.2 499.9 512.6 

 +Exportations de biens et de services 520.5 572.6 595.2 605.1 620.9 651.1 652.2 

- Importations de biens et de services -558.1 -625.3 640.2- 645- 663.2- -684.2 -695.6 

Produit intérieur brut  ( approche revenus) 1998.5 2059.3 2086.9 2115.3 2147.6 2194.2 2228.9 

  Rémunération des salariés 1040.2 1068.9 1092.4 1107.7 1126.7 1139.8 1159.7 

 +Excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut 708.5 721.2 718 721.7 737.3 769.4 777.4 

 +Impôts sur la production et les importations 295.1 312.8 321.7 330.8 339.1 349.6 357.7 

- Subventions -45.3 -43.7 -45.2 -45 -55.5 -64.6 -65.9 

Source :-Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,France, 2018,P010. 

- Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 6102,France 2012,P109.  
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ةةددددّ كدددد ن تزجهدددد ن ملل جدددد ن  ملزخ ن سددددم ا  %0.8ملج ع ردددد  قءهامدددد  بيعددددّ   6102ملت يدددد لي مللعدددد م لير ددددس ة سددددجو مللادددد لج ملذهمددددي 

.  يد  ملثد يسي مللداملنجملي فدي 6102فدي ملن ئدم فدي  0.0فدي ملن ئدما قت بدو  3.1ملل سناسم جةنه في ههه مللاس ج يا  سث بادغ جيدا ملل د جنملي 

فدي  6.2ةملنل دس إ يد لي لكدادن نأس ملند   مللر بدت قدن   .6102ملن ئدم مللعد م فدي  3..ا إلد  6102في ملن ئم فدي  6..ملتنل  عا  سث زملجي قن 

ةب ل دددد لي فتددددّ لددددلز  .فددددي ملن ئددددم 0.3فددددي ملن ئددددم إلدددد   6.0فددددي ملن ئددددما ةفددددي ملنت بددددوا لسمل ددددس مللايددددا فددددي ملتثددددت    مللعدددد ئمي قددددن  3.2ملن ئددددم إلدددد  

 1 لن لا طا إج  ق ملألثس.ملتثاري ن مللتات في ملأللي   ملل ج ندم ةملنل  ع ملل  جنملي مللايا ةلاض 

إتي جاددو قد  سةنا  جاسجم لعاج  ملتم ملنات اكين ةملنااريسدن قاده ملج خد ا نئديو ملزجيهانددمةلس س ههه ملنارسملي ملتتج بسم 

ا ةلدّملبير ملإليد   مللىدث مللخدهن   ملزهكاقدما ة دهلك مللايودم مللّةلسدم ملإلتج بسدما ةخ يدم فدي قاطتدم  6102مللهت لال  مللاداطم فدي قد ت

 6لمد  أقدو أن تاادغ نادام 6108ة  ير  أ ّث ملل تدّتسملي إلد  أن ملتلجد ه ملإلتجد بي فدي مللاد لج ملذهمدي ملت يد لي ثياد يس فدي  2 .مللسانة

 . 6108ثام  %

ةب زهدددددّتث لدددددن أهدددددؤ مللتط لددددد ي ملناددددد هيم فدددددي لكدددددادن مللاددددد لج ملذهمدددددي ملت يددددد لي ا يعدددددّ ةطددددد ع ملزخدددددّق ي ملناددددد هؤ مللسئييدددددسث فدددددي 

 %20قدن مللاد لج ملذهمدي ملإل يد لي ةيدات إلددي  %21بناددام لجد ةزي     6112/6102ؤ خد   ملل تدر  ملتة  د ج ملل سنيدسث ا  سدث ثد ه

قن مللا لج ملذهمي  %  24بناام لؤ ل ج ةز  -ق ضيم  هلك ةط ع مللاا  -قن مللا لج ملذهمي ملت ي لي افي  ين يا هؤ ةط ع ملل ا لم

  6112/6102 يدد لي يعددّ حدداس   ددّمل  سددث لددؤ ت ددو خدد   ملل تددر  ملت يدد ليا أقدد  مللتطدد ع ملللنملاددي فيادد هي ه فددي مللادد لج ملذهمددي ملت 

 ةملل كو ملل  لي تاوح ملك: ا.%6ل ام 

 (: مساهمة القطاعات االنتاجية في القيمة املضافة في فرنسا14-10الشكل رقم )

 
Source : INSEE , Valeur ajoutée par branche en 2017, France,. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830197,.consultee le 17/09/2018 , a 14:53. 

 

                                       
 بين االقتصادات املتقدمة، «صاحب الفضل»وجدل حول  6100فرنسا تحقق أفضل نمو منذ لؤ ته س مللك لبا-1 

 
 سدّ  منطقة اليورو األسرع نموا

   https://aawsat.com/home/article. 6108تا تس  31 ا0.310مللعّج : ملل سق ملألةث ا 

 بين االقتصادات املتقدمة، «صاحب الفضل»وجدل حول  6100فرنسا تحقق أفضل نمو منذ لؤ ته س مللك لبا-2 
 
قس س منطقة اليورو األسرع نموا

 ث بق.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830197,.consultee%20le%2017/09/2018
https://aawsat.com/home/article/1159881/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B0-2011-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84%C2%BB
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 الفرع الثاني: نصيب الفرد من الناتج املحلي االجمالي

 ةملناددين فددي ملل ددكو مللاسدد ني قددن خدد   جنملثددم ق اثدد  ج دديب ملل ددسج قددن مللادد لج ملذهمددي ملإل يدد لي لاددّة  مللع ددسد
ً
ن ملألةملئددو ملة  دد جت 

ا ج  ددظ ملخدد  ا لسليددب مللددّة  ةفددق هددهمل ملنارددس لددن لسلست دد  ةفددق مجددؤ مللادد لج ملذهمددي ملإل يدد ليا فأيدداحت -6101مل  دد ئس ي  -أججدد ه

جةتنا لات د   12010اادغ جةتنا ة د  ي أقسدكد  فدي ملنسلادم مللر جسدم بي 8.261أة  جةلم هي ثا اسمل بي اث  ج يب ملل سج قن مللا لج باغ 

جةتنا ل ح دددو فسناددد  ملنسلادددم مللر قادددم ل نسددد  بياادددغ  1800.جةتنا فسيددد   ادددت بسدط جسددد  ب نسلادددم مللاددد  عم بياادددغ  .1631أثدددترمللس  بياادددغ 

 ةملل كو مللاس ني أجج ه تاوح ملك. جةتن 32686

 عالم(: متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي االجمالي في ال41-14الشكل رقم )

 
 عععععععععععععععام ، ج.بدددددددددددددد نق :ملن ددددددددددددددّن

 
 ،وفععععععععععععععق ح ععععععععععععععم النععععععععععععععاتج املحلععععععععععععععي اإلجمععععععععععععععالي )مليععععععععععععععار دوالر( 6102ترتيععععععععععععععب دول العععععععععععععععالم اقتصععععععععععععععاديا

economists.net/ar/http://iraqi /  ، 01:00لم  مللا لم  12/00/6102ا ملطاس لاسه تام  02/10/6102ن سي تام. 

ّ   أجندد  قددن جظيددره  ا تاددّة أن ج دديب ملل ددسج مللامل ددّ فددي فسنادد  قددن مللادد لج ملذهمددي ملإل يدد لي تحدد فظا ةقادده ثدداامليا لمدد  قعدد
ً
هسكاسدد 

جتددد    01د مللاددد لج ملذهمدددي ملإل يددد لي لاادددّل ي  بدددا لاثدددعت ملل جدددا  بدددين ج ددديب ملل دددسج فدددي كدددو قدددن فسناددد  ةأن جسددد  قدددن 6112ملألةنةبي.فياددده 

 ةملزجّة  ملل  لي تاوح  ج يب ملل سج قن مللا لج ملذهمي ملت ي لي.1 ا ةههمل ق  يعكو ملل ا طا مللهت ي هّه ملإلة   ج ملل سنيسث.ك قام

 -الوحدة: مليون أورو -(:نصيب الفرد من الناتج املحلي االجمالي باألسعار ال ارية14-10ال دول رقم )

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 اامملل

 106 107 109 107 108 108 108 107 108 109 111 فسنا 

Source :http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANC

E_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1  

قن خ   لحاساا  نعطسد ي ملزجدّة  ألد ه ج  دظ أن ج ديب ملل دسج قدن مللاد لج ملذهمدي ملت يد لي فدي فسناد   ةدّ ملجخ د  فدي مدو أزقدم 

 6101/6101ا ل عددددسا ملل تددددر  قددددن  6111قاسددددان أةنة ثددددام  000قت بددددو  6101/ 6110قاسددددان أةنة ثدددداىث  018مللددددّتان مللاددددس جتم إلدددد  

قاسدان أةنة ا ةدس دس ملدك إلد  لسمل دس  012جحدا  6101ا لج ملذهمي ملت ي لي ةمللهت سجو مللع م ملجخ  ح  قءهام  في ج يب ملل سج قن ملل

 لّتان مللاس جتم مللىث قات ملناطق.ةلا طئ قعّتي مللايا في فسنا   ابب أزقم مل

                                       
 قس س ث بق.لسم  مللر بىثا  -1

http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/17/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2015-%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%ad%d8%ac/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/17/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AD%D8%AC/
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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 الفرع الثالث: معدالت البطالة في فرنسا

لحد ج ملتنةنةبدي. ةت تيكدن  دو هدهه ملنعضدام ةادو  عد في ةّ لكان مللاط لم هي مللا ه ملألةاد لبزقم ملتة   جتم مللىدث حدسبت ملت

يددا ملتة  دد جت. فأزقددم مللددّتان مللاددس جتم ملألةنةبسددم  ةدد جي إلدد  ملل ددأملير   ددكو وددخؤ لمدد  مللطاددب قدد  أج  بددّةنه زخ دد  مللطاددب  مللا 

مللاداسؤ ثداا لحدو لم  مللتا  مللع قادما ملألقدس مللدهت تيكدن لدّه ق دّن ق دكام مللاط لدم. لدهلك فدإن مللعداج  إلد  مللايدا ملتة  د جت 

لسفدددت قعددّتي مللاط لدددم قادده أزقدددم مللددّتان مللادددس جتم مللىددث قادددت قاطتددم مللسدددانة ملنل  لدد  قءهامددد  ةهددهمل  عدددّ قعظددؤ ملن ددكام.ةةّ 

 .ةملزجّة  ملل  لي تاوح ملك:6111قت نجم  اام  %02.1ا   6118 سجساه  ملجخ  ح  قءهام  مللع م 

 6102  /6112خالل الفترة  (:تغير  معدالت البطالة في فرنسا14-14ال دول رقم )

 %ملزجناين

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 مللاام

 

6102 

 لاةع ي

6102 6108 6100 

 8.3 8.0 ..0 01.0 10,4 10,3 9,9 9,4 8,8 8,9 8,7 7,1 7,7 8,5 8,5 فسنا 

Source : 

-http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

- European commission, european economic forecastاspring 2018,p120. 

قا ددم قددن ملتنل دد ع فتددّ  6110/6101قددن خدد   لحاساادد  لءجددّة  ج  ددظ أن قعددّتي مللاط لددم فددي فسنادد  لسفددت خدد   ملل تددر  

ا أت  6101ألدددف  ددددخل مللعدددد م  3113.2أت قدددد  تيرددددو % ..01إلددد   6110ألدددف  ددددخل مللعدددد م  2457,7ق تيرددددو  %8.2ملج تادددت قددددن 

 ألف بط  . 102أت  امللي   %00.1بلد ج  ةّني ا

زقددم ملن لسددم مللىددث ةدس ددس قحااددان ملة  دد جتان ملنل دد ع ناددام مللعدد طاين لددن مللعيددو فددي فسنادد  مللدد  لضددسن ةط لدد ي  سادددم  ددسمل  ملت 

ةقدن  هدم أخدس  تس دس ملنل د ع قعدّتي مللاط لدم فدي   1جفعت ق  نس لّتّ  مللد  إغد ق ملبامل  د  ةملتثد غا   لدن لي لهد ا هدهمل قدن  هدم

فسناددد  إلددد  مللايددددا ملتة  ددد جت مللاطدددئ مللددددهت  عسفددده فسنادددد . ةلدددّني قعدددّ  لددددّفق ملتثددداري نملي ملزجّتدددّ  ةلسمل ددددس ملإلج ددد ا ملل ددددا اي 

 عد  خبدرمل  ملتة  د ج أتضد  أن  ةمللاط لدم قسلاطد ن   دكو ةملسدق. ةهدهمل هدا ملن دّن ملألث طدسث لااط لدم. ةدس دس ف لايا ملتة   جت 

ةةّ أةيت ملن احسم ملألةنةبسم ةخبرمل ه  ملتة   جتين أ بإي   .ملنل  ع ق كو مللاط لم تس س لت جان مللعيو مللهت ت  تس لايسةجم

  ج ملل سنيسث ةإنع ره ةلن س  ملتثاري نملي ملأل ابسم فسه.ة جان مللعيو ملل سنيسث ن  ثسعاج ب لا س لم  ملتة  

ةةّ   ةلت ملزهكاق ي ملل نرثسم ملن ع ةام إي   ة جان مللعيو أة إجخ   لحايا ي لاسه ةلكن جةن  ّة  إم لجّ مللترملًحد  

ر ده ملزهكاقدد ي قدن ةادو جت بد ي مللعيد   ةقع نإدسث إيد   مللتد جان ا  سدث لددس  جت بد ي مللعيد   أن إيد   ةد جان مللعيدو مللدهت لتت

جةن لكادّ أت  يااب مللعيد   قدن  تداةهؤ فدي مللدّف ع لدن ةمد ئ هؤ قدن خد   إلطد   ملل دسك ي ملزهدق فدي ف دو ملنامدف أة مللع قدو

 خا ن  ق لسم أة ة جاجسم ةها ق  أج  إل  إحسملب ي  اير  في ملل املع ملل سناسم نفض  لههمل مللت جان.

                                       
 اقتددددددددددددددد   قن دددددددددددددددان لمددددددددددددددد  ملناةدددددددددددددددس ملتلكترةندددددددددددددددي:  فرنسعععععععععععععععا فعععععععععععععععي العمعععععععععععععععل ععععععععععععععععن الععععععععععععععععاطلين لععععععععععععععععدد قياسععععععععععععععع ي رقعععععععععععععععملدددددددددددددددّم م دددددددددددددددس مللك لدددددددددددددددبا  - 1

france/-in-unemployment-of-levels-/2013/04/25/recordhttp://arabic.euronews.com اأطاس ..:00ا لم  مللا لم 6103/.61/1ن سي تام  ا

 ..02:1ا لم  مللا لم 01/01/6102لاسه تام 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://arabic.euronews.com/2013/04/25/record-levels-of-unemployment-in-france/
http://arabic.euronews.com/2013/04/25/record-levels-of-unemployment-in-france/
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 %8.2ا ةةيدات مللد  6102ا خ   ملل  دو ملألخيدر قدن لد م %0ا  لحت ل ام ا هاطت مللاط لم في فسن6110لايس  ملألةل  قاه ل م ة

ملنادد ا ملتة  دد جت ملنددامل ي قددن مللتددا  مللع قاددم فددي أنملإددسث فسنادد  ملألةنةبسددما ةةددّ أن ددس  هددهمل ملل حاددن ملنءهددا  فددي قعددّتي مللاط لددم إلدد  

 نا ةلددد ة  لمددد  "لحسددددس" ةددد جان مللعيدددوا خ ايددد  ب ضدددو ملإليددد   ي فدددي ةددد جان مللعيدددو ةمللا ددد ئج مللىدددث ب لدددت قاياثدددما زجهدددم ملتثددداري

 .1ثياّأ ق  سةن ةسدا  إي   ملل ّنا ةملل ّندب ملننهث قسملها  لم  "مللك   ملي" ةملل أةاؤ  ىى لجّ ملل سك ي ملنام ين مللهتن لح   هؤ

فدددي ك جدددت ك فسدددم ل تادددسل مللاط لدددم" ا ةلظهدددس عخدددس إ  ددد ئس ي مللعيدددو  6102ةةدددّ لدددؤ ثددد حّملث فدددسص ليدددو بنادددام ل لسدددم  دددّمل فدددي 

 . 2فسيم ليو خ اي  ب ضو ةط ع ملزخّق ي ةملنا ةبم 613111قس  6102مللتط ع ملزخ ص ا  ا نع ثاق مللعيو في 

 التضخم في فرنساالفرع الرابع :معدالت 

 ملتة   جتين ةملزهكاق يا ملزخبرمل  طسا قن ملته ي م قن  اير ةاط  ج لت مللىث ملتة   جتم ملن ك ي أ بر أ ّ يع بر ملل ضخؤ

 ق غيدرملي بد يي لمد  ةق عّتدم  ب لغدم عملد ن قدن لده ند  ةمللدّةليا مللداطنث ملناد ا   لمد  ملتة  د جتم لااس ثد ي يدعا  ح جد ملق  ةديردو

ملت  ي لسماةةدّ ردهّي قعددّتي ملل ضدخؤ لا تاد  قاده بّملتددم ملألزق دين ملند لس ين مللع نسدم ةملألةنةبسددم ا  ةلمد  ملذجدد تي مللكمدي ملتة  د ج

اعت دد  ملزهكاقدد ي نامل هددم ملألزقددم ةمللىددث ةددّ أجي إلدد  زددد ج  ملألقددس ثددا مل  يدد  أن هددهه ملل طددانملي أملددسي لمدد  ةهددهمل نمل ددس إلدد  ملل ددّملبير مللىددث ملل

 ةملتنل  ع ملتجخ  ض بين ملل ضخؤ قعّتي في  ايرمل قعّ  مللايا ملتة   جت أتض ا ةب زهّتث لن ملتة   ج ملل سنيسث سجو لهبهب 

قعدّتي ملل ضدخؤ فدي  لطدان  ملل د لي تاودح ملزجدّة   اة  هدم ملتةنةبسدم قدن  جتممللادس مللدّتان  ةأزقدم قدن  هدم مللّةلسم مللعاملقو قس ل  ل 

 .6111/6102فسنا  خ   ملل تر  

 6112/6102(: معدل التضخم في فرنسا خالل الفترة 14-12جدول رقم )

Source : 

- http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1 

- European commission, european economic forecastاspring 2018,p128. 

ةههمل نمل س ل أملس فسنا  ب لهل  ملن لسدم مللىدث مليد بت  %3.6بحامللي  6118لتّ سجو قعّ  ملل ضخؤ في فسنا  ألم  قا ا  له ثام 

ملجدّتع ملزقدم مللدّتان   ادبب  ا 6110 د ج مللعد م  أثدع ن ملنادت اكين فدي فسناد  ملجخ د ض   دكومللع لؤ إملس أزقم مللسهن مللعت نت ال عدسا 

ب تحدد فم إلدد  ملتجخ دد ض ملزهدد ج فددي .ةملتزقددم ملن لسددم ملتقسدكسددم  ةمللىددث ملجخا دده فددي ملجكيدد ش ملة  دد جت 6110مللاددس جتم ملألةنةبسددم  قددس    تددم 

نيددددسث ل   دددد  ملي ةمللّنملثدددد ي ثددددعس مللددددا   ةملنا جدددد ي مللط ز ددددما ةةددددّ أردددد ني ةك لددددم ملألجادددد   مللكاداسددددم "كاجدددد " أن ملنعهددددّ مللدددداطنث ملل س 

 %1.6ة د   ملدك  عدّ هادا  ملثدع نه  بنادام  6110في رهس  د ج ي %..1ملتة   جتم ة   أن ملألثع ن ملتثت   سم ملجخ ضت بناام 

اةأر ن إل  أن قعظؤ ملتجخ  ض في قعّ  ملل ضخؤ ب سنا  يعاج ملل  ملجخ  ض أثع ن مللط ةم ةةّ ةيو ملتجخ  ض 6118في جيايبر 

                                       
 https://www.mc-:قت   قن ان لم  ملناةس ملتلكترةنيباملئة،  9البطالة تتراجع في فرنسا إلى ما تحت  قاجت ك نلا مللّةلسما -1

doualiya.com/articles/  ، 18:60ا لم  مللا لم 13/00/6108ا ةأطاس لاي   تام 01:68لم  مللا لم  01/16/6108ن سي تام. 
 قس س ث بق.باملئة،  9البطالة تتراجع في فرنسا إلى ما تحت  قاجت ك نلا مللّةلسما-2

 6100 6108 6102 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 مللاام

 ..0 0.2 0.6 0,3 0,1 0,6 1 2,2 2,3 1,7 0,1 3,2 1,6 1,9 1,9 فسنا 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1
https://www.mc-doualiya.com/articles/20180215-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20180215-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9
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ة اددد لّ ملجخ ددد ض أثدددع ن ملنادددت اكين لمددد  ملثددد يسملن ملإلج ددد ق ةهدددا .1ة دددّه 6110فدددي ردددهس  ددد ج ي  %0.2 ةدددم بنادددام فدددي أثدددع ن مللط

  ددددأن خطددددس  ددددّةث جةن  ملجكيدددد ش  لبثددددع ن تريددددر قخدددد ةافددددي فسنادددد ا غيددددر أن ملتلجدددد ه مللنزةلددددي  لاايددددا ملتة  دددد جت قكددددان نئدددديو

ةملق ّملج قا م ملتجخ  ض ل تر  طادام قن رأجه أن تضغ  لم  أنب   ملل سك ي ةةسؤ ملأليا  ق  تتداج لترمل دس مللطادب ةملجخ د ض 

 2أ بر لبثع ن.

ل ةج ملتجخ  ض  ملؤ  %6قعّ  ملل ضخؤ ملنات ّا  6100فتّ ملنل س قعّ  ملل ضخؤ ليسجو مللع م  6100ة  6101أق  ثاىث 

لمدد  أثدد س رددهست  %1.6ملجخ دد ض لكا ددم مللاتددو ةملتل دد تي ةمللط ةددما  سددث جللددت ملألثددع ن  ةدس ددس ملددك إلدد  6103- 6106ثدداىث 

فدددددي فسناددددد  جحدددددا أجنددددد    لسمل دددددس قعدددددّ  ملل ضدددددخؤ ةةدددددّ 3ا6101لمددددد  أثددددد س ثددددداات لاسدددددجو أبطدددددأ ةليدددددر  قاددددده أةي  % 0.2ةملنل عدددددت 

لهبدهت   6102/.610ةةدّ لدسا قعدّ  ملل ضدخؤ خد   ملل تدر  . %0 سدث لسمل دس إلد   6103قا اد له في  امللي مل ث ثدااملي خد   

ا  %1.2ة  %1.0بدين ملتجخ د ض ةملتنل دد ع لكاده لدؤ تسيدد  إلد   سددجسو قعدّ  ملل ضدخؤ ملناددت ّا ا فتدّ لدسملة  قعددّ  ملل ضدخؤ بددين 

ملل سنيدددسث لتسداددد  قاددده بّملتدددم أزقدددم مللدددّتان ةلظهدددس هدددهه مللاس جددد ي ملثددد يسملن   لدددم ملتجكيددد ش ملتة  ددد جت مللىدددث يعددد ني قن ددد  ملتة  ددد ج 

 مللاس جتم ملتةنةبسم.

 الفرع الخامس :امليزانية العامة للدولة

قاسدد ن تددانة بيدد   1.23 -طاتدد  لايعهددّ مللدداطنى لإل  دد  ملي ةمللّنملثدد ي ملتة  دد جتم 6102ةيددو  جددل ملناملزجددم ملل سناددسم مللعدد م 

قاسد ن  6011تاوح ملكا ف   دين ةيدو مللدّتن مللعد م ملل سنيدسى إلد   أجج هقن مللا لج ملذهم  ملإل ي ل  ملل سنيسىاةملزجّة   %..3تيرو 

قددن مللادد لج ملذهمدد  ملإل ي ل .ة اددع   كاقددم قدد  سةن زددد ج  ملتنلادد   ةإلدد ج  ةددا  ملتلحدد ج ملألةنةبدد ا ةملددك  عددّ  %02تددانةا قدد  تيرددو 

قددددن إ يدددد ل  مللادددد لج  %3جةلددددم لضددددا فدددد  ملتلحدددد ج مللافدددد   ب لت لددددّ  مللههاسددددم ل لحدددد ج ملألةنةبدددد  ةهدددد  أت ت عددددّ   جددددل ملناملزجددددم فدددد  أ  

ا ةهددددا قدددد  تجعددددو ملألقددددس قريددددر لاتاددددق.فين ملن ددددك ي %..3ملذهمدددد ا ةلكددددن ملل جددددل فدددد  فسنادددد    لسدددد  لخطدددد  هددددهه مللناددددام ةةيددددو إلدددد  

قددن ملتة  دد جتم مللىددى ةددّ تامل ههدد  ملتة  دد ج ملل سنيددسث خدد   ملل تددر  ملنتااددما هدد  بطددئ قعددّ  جيددا ملتة  دد ج ملل سنيددسىا  سددث يع بددر 

جةلددم ألضدد   ملتلحدد ج ملألةنةبدد . فتددّ ةيددو قعددّ  مللايددا خدد    62جةلددم ألضدد   قاطتددم مللسددانة ة 00أبطددأ ملنعددّتي لمدد  قادد ا  

ا ةلكددددن جاسجددددم لإلحددددسملب ي %..0ا بدددد لسغؤ قددددن أجددده كدددد ن قددددن ملن اةددددس أن ت دددو إلدددد  %0.6ب سنادددد   يدددد  م سجدددد  ثددد بت  إلدددد   6102لددد م 

 ادبب ةد جان مللعيدو ملزجّتدّ مللده  ملةتر  ده ةزددس  مللعيدو ةحدعف لا فادسم ملل ددسك ي  6102مللعي لسدم مللىدى ليدت خد   نبسدس مللعد م 

 4.%0.6ملل سناسما لسمل س قعّ  مللايا ملتة   ج  لن ملن اةس له ةملي  إل  

                                       
ا قت   قن ان لم  ملناةس ملتلكترةني:  خالل يناير املاض ي %1.4سبة تراجع معدل التضخم في فرنسا بنا  لّم م س مللك لب - 1

=224476&PG=43M/SHOW_NEWS.ASPX?NIDHTTP://WWW.LAHONA.CO   قا  ملا أطاس 16:12مللا لم :  لم  61/16/6110ن سي تام ا

 .02:12لم  مللا لم  12/00/1026لاسه تام 

ا ن سي تام دhttp://www.aljazeera.net/news/ebusinessاقت   قن ان لم  ملناةس ملتلكترةني: انخفاض أسعار املستهلكين بفرنساملزجلدس ا  - 2

 .  10:13 لم  مللا لم 13/00/6108ا أطاس لاسه تام  01/6110/.0
لمددددددددد  ملناةدددددددددس ملتلكترةندددددددددي:  ةاددددددددد   مللعسبسدددددددددم اقتددددددددد   قن دددددددددان االتضعععععععععخم فعععععععععي فرنسعععععععععا نوععععععععع ل أقعععععععععل مسعععععععععتوى فعععععععععي ععععععععععامين فعععععععععي نعععععععععوفم ره لدددددددددم ةادددددددددّتو ا  - 3

CAE8BB04L20121212http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARA املطاددددس لاسدددده تددددام 10:10المدددد  مللادددد لم 06/06/6106ن ددددسي تددددام ا

 .02.18لم  مللا لم  12/06/6102

قراءة فى مستقبل االقتصاد الفرنس ى واالتحاد األوروبى مع "ماكرون".. عادل منهى أستاذ االقتصاد أ يّ لاا  ا  -هام  ا م  -قحيّ مللاّتا   - 4

اقت   قن ان لم  ملناةس وازنة وارتفاع الدين وبطء النمو أهم امللفات.. وتخوفات من عدم القدرة على تنفيذ تعهدات الدولى بع"باريس": ع   امل

 .01:02مللا لم  / لم 02/10/6108اأطاس لاسه تام  12:11الم  مللا لم  6102ق تا  00ا ن سي تام    https://www.youm7.com ملتلكترةني:  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF3D8C42-332B-4D2B-939B-5F6556FBF6F4.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF3D8C42-332B-4D2B-939B-5F6556FBF6F4.htm
http://www.lahona.com/show_news.aspx?nid=224476&pg=43
http://www.lahona.com/show_news.aspx?nid=224476&pg=43
http://www.aljazeera.net/news/ebusinessـ
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE8BB04L20121212
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE8BB04L20121212
https://www.youm7.com/
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 6112/6102( : امليزانية العامة لفرنسا "رصيد"خالل الفترة 14-12جدول رقم)

 مللا ّ  :% قن مللا لج ملذهمي ملت ي لي

 6100 6108 6102 6102 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 مللاام

 6.8- 6.3- 6.2- ..3- 3,5- 4,0- 4,0- 4,8- 5,1- 6,8- 7,2- 3,2- 2,5- 2,3- 3,2- فسنا 

Source :-http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do  

- European commission, european economic forecastاspring 2018,p122. 

لددؤ  6102إلدد  مللعد م  6118ةقدن خد   لحاسددو ملزجدّة  ألد ه ج  ددظ أن مجدؤ ملل جددل ملنداملزني ل سناد  قادده ملألزقدم ملن لسددم مللع نسدم فدي 

( ا ةخد   هدهه ملل تدر  سدجات فسناد  ألمد  قاد ا  %3-ت ت جد ةز ملل جدل تحتق مللناام مللىدث ج دت لاي د  قع هدّ  مللايدا ةملتثد تسملن )

قددددس ملجددددّتع أزقددددم مللددددّتان مللاددددس جتم مللساج جسددددم ا ةقددددن ملن  ددددظ أن ملل جددددل ملندددداملزني ل سنادددد  خدددد   ملل تددددر    6110لا جددددل ملندددداملزني مللعدددد م 

 .6102مللع م  %..3إل   6110مللع م  %2.6 لسا ملجخ  ح  قا يسمل ةقءهام  قن  6110/6102

قاسدد ن ملةنة فددي  21.ةةددّ ألاددن ةزدددس ملزهادد ب ي مللع قددم ملل سنيددسث  يددرمل  جملنق جدد ن أن ملزهكاقددم ملل سناددسم ثددا يكن قددن لددافير جحددا 

قدن مللاد لج ملذهمدي  %3ا   دّا مل  دامل   جدل ملنيزملجسدم مللع قدم ةملبت ئده جةن نادام .قاسد ن ملةنة  366ةملذهدّج  أث ثد  ا 6102قاملزجت   في 

ا 6102لعد م  %.32قت بدو  6102قن مللاد لج ملذهمدي ملإل يد لي لادام  %628قم ملل سناسم خ   ملل جل مللع م ملل  ملإل ي لي .ةأةسي ملزهكا 

 مللىث لال لاي   ملنع هّملي ملألةنةبسما ةملك لايس  ملتةل  قاه ل س ثااملي. %3ةملك قن أ و مللعاج  ملل  ق  جةن ل ام 

قددن مل يدد لي  %326لءهادد ب ي ملردد ن مللدد  ملن ملل جددل فددي فسنادد  ةددّ تااددغ  ملت أن جتدداملن ملذه ثددام ةددّم فددي أةملخددس  لدددسملن لددّةست  قتاتدد 

ا إت إممل ليكددددن فسددددق ليدددو مللددددسئيو ملزجّتدددّ ملتي جاددددو قدددد  سةن قدددن لطاسدددق ملة ط لدددد ي "غيدددر قادددااةم". ةأ ددددّ 6102مللاددد لج ملذهمدددي فدددي 

 ج  مللضدسملئبا قرايد  ةلدّ نئديو قجادو جملنق ج ن أن ملجخ ن ههمل ملنااغ ثي ؤ بّةن ملنو  "ب زخّق ي ملنتّقم لا سناسين" ةقدن جةن زدد

ل ملزهكاقم ج ت ي مللازملنملي.
 
 1مللازنمل  ملجةملن فساسب. ةقن ملن اةس أن لتا

قاسدان ملةنة  628قاسدان ملةنة قدن كا دم ج تد ي ليدو قك دب نئديو مللدازنمل ا  21ةقن بين ملتة ط ل ي ملذه يام مللىث م سهد  مللدازدس: 

قاسددددان ملةنة قددددن ةزملن  ملزخ ن سددددم بحسددددث أن ج ددددف هددددهمل ملنااددددغ  686جسو مللسةمددددثا قددددن ةزملن  ملن لسددددم لبددددر لخ ددددس  كا ددددم بسجدددد قج مللاسدددد

ق ددّنه خ ددد  ملناددد لّملي مللع قدددم لا ايسددم. ةفدددي قددد  تخدددل  مللددازملنملي مللادددس جتما ثدددسكان لمددد  ةزملن  مللددّف ع مل تدددرملم ملإلل يددد جملي مللىدددث 

ي لاي د  مللبرند ن ةمللىدث ل اةدس خ د  ج تد ي هدهمل مللعد م  ملنق جد ن أن لحتدق ةزملن  مللّملخاسدم ملجخد نمل بتسيددم قاسدان ملةنة. ةلاةدس ج 811يدا 

خس  162  ّ قاسان ملةنة "  كو أث طسث  021قاسان ملةنةا قن جةن ملنو   عّج لا يس ملل سطم أة مللّن   ي  أن لم  ةزملن  مللعّ  أن ل

 2قن مللبرملقج مللعت ندم."

 االنفا  الحكومي في فرنساأوال:

ةةددّ   .610( قت نجددم  اددام ٪1.1أتددؤ لسمل ددس ا ) +  6101( لددن قادد امله مللعدد م  ٪1.2ا لا طددأ ملإلج دد ق مللعدد م باحددا  )+  6102فددي لدد م 

ا ةملجخ د ض فدي لدب   6102-6101ث لّي لّملبير قسملةام ملإلج  ق ا ةت ثسي  لاك مللىث ةحعت  جل  قدن ملزخطدم ملتة  د جتم لا تدر  

                                       
 /.COM/ARTICLEHTTPS://WWW.ANNAHARا سدّ  مللن  نا 6102مليار اورو من موازنة عام  4,2فرنسا ستتمكن من ادخار لؤ ته س مللك لبا  -1

 .01:62ا لم لم  ملل 02/10/6108.ةأطاس لاي   تام  66:33|لم  مللا لم   6102لياز  00ن سي تام 
ا سدّ  مللن  ناقت   قن ان لم  ملناةس ملتلكترةني : 6102مليار اورو من موازنة عام  4,2فرنسا ستتمكن من ادخار لؤ ته س مللك لبا  -2

COM/ARTICLEHTTPS://WWW.ANNAHAR./  01:62لم  مللا لم  02/10/6108طاس لاي   تام .ةأ 66:33الم  مللا لم   6102لياز  00ن سي تام. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
https://www.annahar.com/article/617100-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017
https://www.annahar.com/article/617100-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017
https://www.annahar.com/article/617100-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017
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في  ٪ 12.2إل   6101مللا لج ملذهمي ملإل ي لي مللع م قن  ٪ 12ملل  ئّ  ا لم  خ     م ملإلج  ق مللع م في مللا لج ملذهمي ملإل ي لي قن 

 ا ةملزجّة  ملل  لي تاوح ملك:6102 ل م

 6112/6102(:إجمالي النفقات الحكومية العامة في فرنسا خالل الفترة 14-12ال دول )

 قن مللا لج ملذهمي ملت ي لي %مللا ّ :

GEO/TIME 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6102 6102 6108 6100 

France 52,9 52,5 52,2 53,0 56,8 56,4 55,9 56,8 57,0 57,3 57,0 12.2 12.1 12 11.0 

Source : 

- http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do. 

- European commission, european economic forecastاspring 2018,p122. 

قددن  % 01ملنل  لدد  فددي قعددّ  ملتج دد ق ملزهكدداقي ل سنادد  فتددّ ملنل ددس  خدد   هددهه ملل تددر   عددّ   .610/ 6118ل ددّ لسفددت ملل تددر   

أتددن سددجو منةلددها  ةةددّ للملقاددت هددهه ملللددد ج  قددس أزقددم مللددّتان مللاددس جتم مللساج جسددم   .610مللعدد م  % 12.3إلدد   6112مللعدد م  16.6%

لع نسم ةمللىث أملسي لم  ملتة   ج ملل سنيسث ةمللىث أجخا ه فدي قس ادم نكداج لسمل عدت فسعد  قعدّتي مللايدا ملتة  د جت ةملألزقم ملن لسم مل

 ةزملجي في   قعّتي مللاط لم ةقعّتي ملتج  ق ملزهكاقي.

 إثدكاّج فسما قردو فااادّمل ةمللدّجي ن  ك جد
ً
ا ق جد ةز  بدهلك جةت

ً
ت ق دهان  ل نسد  ةةّ ب لت مللا ج في ههمل ملنعس ن ملألةلد  أةنةبسد 

 بإج  ةه  مللع م مللاخيا ت ثسي  إج  ق مللسف ه ملت  ي اي.

 يددددد    دددددير ملألنةددددد م إلددددد  أن ملن ددددددسةف ي مللعياقسدددددم ملل سنادددددسم ب لدددددت لح دددددو ملنسلاددددددم ملألةلددددد  لمددددد  قاددددد ا  جة  قاظيدددددم ملل عدددددد ةن 

. ة  دديو ملددك ملإلج دد ق نةمللددب ملل 31ملتة  دد جت ةملل ايسددم مللىددث لضددؤ 
ً
 ةق طددانمل

ً
 يددا لس 

ً
تطدد ع مللعدد م ةملن ددسةف ي ملت  ي لسددم باددّمل

 ل املئددّ ةددسةض ة دداملفل ق لسددم قعساددم 
ً
ةمللصددهسما ب إلحدد فم إلدد  فاملئددّ مللددّتن مللعدد م. ةل ددال  مللّةلددم  عدد  أجدداملع مللددّلؤا خ ايدد 

 .لدددلةم خادددق ةمددد ئف
ً
ا ةب ل ددد لي ف سناددد  لدددّفس مليدددن جظددد م مل  يددد اي ملخ  نلددده لءه ددد   لمددد  قكاادددا ي لضدددين لا دددسملئد ملألةدددو جخددد 

 
ً
 قن ملث تط ل ي حسدبسم إ ا ندم ل غطسم مللا ت ي مللصدهسم ةجظد م ملل ت لدّ ة عادضد ي لي  

ً
. ةههمل مللاظ م تيا   لئس 

ً
قتاات

 مللاط لم ةغيره  قن مللا ت ي.

ب تح فم إل  ق  ثاق ها   أثا ا أخس  تنل  ع ملإلج  ق مللع م قن  : ج ت ي مللّف ع مللع لسما  ي  أن مللّتا قسم مللّتياغسملفسم 

 قددددن جة  قرددددو أن جسدددد . ملل سنادددس
ً
م لخ اددددف لددددن قرسات دددد  فددددي جة  أةنةبسددددم أخددددس ا إم أن مللايددددا مللادددك ني ملل سنيددددسث قعّلدددده ألمدددد  ناددددبس 

 لمدددد  مللادددكن ةملل عاددددسؤ ةمللصدددهم
ً
 إحدددد فس 

ً
ةد ددددال  مللتطدددد ع ملزخددد ص ملل سنيددددسث مللسل تدددم مللصددددهسم ةملت  ي لسددددم  .ةد دددسض ملددددك إج  ةددد 

 ملنل دد ع ملإلج دد ق مللعدد م. ف إلج دد ق ملزخدد ص فددي هددهه ملذجدد تي ت ت جدد ةز بناددب أجندد  قددن مللددّة  ملألةنةبسددم ملألخددس ا ةهددهمل 
ً
ت اددس أتضدد 

فدددي ملن ئدددم فدددي  .0فدددي ملن ئدددم فدددي بسدط جسددد ا ةل دددو لادددك مللنادددام إلددد   8فدددي ملن ئدددم فدددي أن جسددد ا ة .فدددي ملن ئدددم قدددن مللاددد لج ملل سنيدددسثا قت بدددو  6.2

 لدن أت  مللاتت ي ملن حّ  ملألقير سدما  سدث تتدس لمد  ملنداملطاين ةمللتطد ع
ً
ملزخد ص لدب  خادق جظدؤ  ي تدم مل  ي لسدم ةصدهسم  عسدّمل

ا  6102 ادب مل  د ئس ي  مللتزملق ي  كاقسما ةب زهّتث لن ملل از س مللنابث لإلج  ق ملزهكاقي  جل  قدن مللاد لج ملذهمدي ملت يد لي

فدها قد  نادب ه  ات اك أجظيم ملزهي تم ملت  ي لسما قن نةمللب ق ت لّتن ة عادض ي بط لدم ةقخ  د ي ل تدسمل  ةقهي دين ةخ  

ا بيايدددددد  لااددددددغ ناددددددام نةمللددددددب قددددددام ي مللتطدددددد ع مللعدددددد م % 0..ا ةلا عاددددددسؤ % 2.6قددددددن مللادددددد لجا ةدخ ددددددل لاسل تددددددم مللصددددددهسم  % 00.6

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do


 ...تداعيات أزمة الديون السيادية األوروبية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى فرنسا..رابع....الفصل ال
 

 

608 
 

 بأن مللام ئف مللع قم   كو % 2.6ةملزهكاقي 
ً
 قن ق اثد  جة  قاظيدم  61ا لاي 

ً
في ملن ئم قن إ ي لي مللتا  مللع قاما ةهي أجن  ةاس 

 هسكو ملتج  ق ملزهكاقي في فسنا . ةملل كو ملل  لي تاوح .1ل ايسمملل ع ةن ملتة   جت ةمل

 6102(:هيكل االنفا  الحكومي في فرنسا للعام 14-12الشكل رقم )

 
Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018, 2018,France ,p129. 

فسنادد    ددم ملألثددّ فسدده لددههب لتطدد ع ملزهي تددم ملت  ي لسددم ةمللىددث ج  ددظ قددن خدد   ملل ددكو ألدد ه أن هسكددو ملتج دد ق ملزهكدداقي فددي 

لضددددؤ كددددو قددددن : مل ددددان ملن ت لددددّتن ا  عادضدددد ي لااطدددد لين  اقخ  دددد ي لا تددددسمل  ة ملإلة دددد   ملت  يدددد اي ا ملإلل ةددددم ...إزدددد . لساي دددد  ةطدددد ع 

 مللصهم.

 ثانيا:االيرادات العامة في فرنسا

 :6111/6101 قم ل سنا  خ   ملل تر  تاوح ملزجّة  أجج ه إ ي لي ملتتسملجملي ملزهكاقسم مللع

 6112/6102(:إجمالي اإليرادات الحكومية العامة في فرنسا خالل الفترة 4-12ال دول رقم )

مللا لج ملذهمي ملت ي لي قن  مللا ّ  %

            

 لاةع ي 

GEO/TIME 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6102 6102 6108 6100 

France 49,7 50,2 49,7 49,8 49,6 49,6 50,8 52,0 52,9 53,4 53,5 13.6 13.0 13.2 16.. 

Source : 

- http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do 

- European commission, european economic forecast،spring 2018,p122. 

                                       
ا قت   قن ان لم  ملناةس ملتلكترةني : إنفا  الرفاه االجتماعي الفرنس ي يتجاوز الدول اإلسكندنافيةقطاق قايرا  - 1

https://aawsat.com/home/article 06:11لم  مللا لم  13/00/6108ا أطاس لاي   تام  6102ق ت  63ا   ن سي تام. 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
https://aawsat.com/home/article/933011/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/933011/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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قدن مللاد لج ملذهمدي ملت يد لي  %0.2.قدن  6111/6102ج  ظ قن خ   ملزجّة  ملنل  ع مجؤ ملتتسملجملي ملل سناسم خد   ملل تدر  

ا ةةدّ سدجات خد   هدهه ملل تدر  لّبدهب  بدين ملل دعاج ةمللهادا ا  سدث سدجات أججدم قاد اد ن   خد   فتدر   6102مللعد م  %13.6إلي 

 قن مل ي لي مللا لج ملذهمي ملت ي لي. %0.2.بسم إل  جحا أزقم مللّتان مللاس جتم ملتةنة 

 الفرع السابع: تداعيات أزمة الديون السيادية االوروبية على األسوا  املالية في فرنسا.

قن خ   ههمل ملنطاب ثنر   سف أملسي ملألزقم لم  ثاق ملألثهؤ ةلم  ثعس ملل  ئّ  ق  بين مللااا  في فسنا  ةاو ةبعّ ملألزقم 

 ملألةنةبسم.

 أوال: تداعيات أزمة السيادية في منطقة اليورو على سو  األسهم في فرنسا.

 (..610-6111تاوح ملل كو ملل  لي  غيرملي ثعس ملألثهؤ في فسنا  خ   ملل تر  )

 (6104-6111(: تغيرات أسعار  األسهم في فرنسا خالل الفترة )12-12الشكل رقم )

 source : www.tradingeconomics.com /France/stock-market 

جتطم ةملك ةاو ملألزقم  يد  ةيدو  2066.33قن خ   ملل كو ججّ أن ثاق ملألثهؤ ملل سنيسث ةّ  تق ألم  ةسيم له بيتّملن 

 يدد  ت اةددس لدده أن  6110ةملددك  اددبب أزقددم مللددّتان مللاددس جتم فددي قاطتددم مللسددانة قددس    تددم ثددام  6110ة6118إلدد  أجندد  ةسيددم قدد بين 

ةملددك  اددبب ملألزقددم لايدد  أ  دد  ك جددت قسل عددم  1.21ا  يدد  ملجخ ضددت ةددسؤ مللعياددم لاددّ .610ثددام  جتطددم خدد   330.18.تسل ددس إلدد  

 ..610ثام  0.31ةاو ملألزقم ةك جت قا فام لاعيام ملألقسدكسم)مللّةتن(  ي  ت اةس له  أن لسل س إل  

ملج لاادداّملي طاداددم ملأل ددوا قاسدد ن تددانة فدد  قددل  228أقدد  ب لناددام لاادداّملي ف لاحددس ملتة  دد جت ملل سنيددسثا جفددس ملزهكاقددم زجيددس 

( فددد  قعدددّتي ملتةتددرملضا ة ددد   قدددلملج بسدددس مللادداّملي ةثددد  قخددد ةا قتزملتدددّ  قدددن 0.22% عددّ قددد  ردددهّه هدددهمل مللتطدد ع قدددن ملجخ ددد ض)

 بياطتدددم مللسدددانة.. ةب لدددت ةزملن  ملزخلملجدددم مللع قدددم ثددداّملي ل دددسدم بتسيدددم 
ً
قاسددد ن  321إقك جسدددم إزهددد ق ملألزقدددم ملن لسدددم فددد  إثدددا جس  حدددسنمل

فددد  عخدددس قدددلملج قي ملدددو لااددداّملي أةملئدددو قددد تا ملن إدددسثا ةةيدددات ةسيدددم  %6202ا  عدددّ أن كددد ن %62.2فعدددت ثدددعس ف ئدددّ  جةتنا  يددد  ج

قاسد نملي  8ة 2إلد  ملزهدّ ملأللمد  ل اةعد ي ملزهكاقدما مللىدى ك جدت بدين  -بحادب ةك لدم ملألجاد   ملل سنادسم  -لياسم مللاسدس مللكمد  لااداّملي 

 لمدددد  ملتددددم ملناددددار
ً
 6100ة 6162يسدنا  يدددد  ب لددددت ةزملن  ملزخلملجددددم ثدددداّملي قادددد حتم فدددد  ألدددداملم تددددانةا ةكدددد ن مللطاددددب مللتددددا  قارددددسمل

 .6121ة
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 ثانيا: تداعيات أزمة السيادية في منطقة اليورو على معدالت الفائدة في فرنسا.

نادب  خد   خ د  قدن لاثدعسم جتّتدم ثس ثد ي مللاد ع مللعد لؤ  دا   ملنس لددم ملن د نا قدن مللعّتدّ قامليدام 2011 لد م ردهّ

 ملتئ يد ن ةمللايدا لح يدز   دّا مللادسالم ةود  مللكمدث ملل يادير ثس ثدم لا سده فدي قن د  مللعّتدّ ملثد يسملن إلد  ب إلح فم يسمامللسث ملل املئّ

 فدي  %1.3قاد ا   لادّ 2010 لد م فدي لاسده هدي قد  لمد  ملأل دو ة دير  ملل  ئدّ  أثع ن مات ملن حّ  مللاتت ي ف ي ملتة   جتا ةمللايا

 أج  ا ةفدي  ادّمل  2011لد م فدي  %1.3إلد    2010لد م فدي %..1 قدن* ملأل دو ة دير  ملل  ئدّ ثدعس ملجخ د  مللس ب ن في بياي   2011ل م في

 %1.8 قدن بدين ملن د نا ملأل دو ة دير ملل  ئدّ  ثدعس نفدس إلد  بدّةنه  أجي ةمللىث  هنه جتّتم ثس ثم لانث إل  ملة   جه   ع في ملث يسملن

 . 2011 ل م %0.6 إل   6101ثام 

 فدي ثد هؤ ةمللدهت ملن د نا بدين  دح مللادسالم إلد  ملناطتدما جة    عد  فدي مللادس جتم ان مللدّت أزقدم أجي فتدّ مللسدانةا قاطتدم فدي أقد 

 ملنس دلت  مللاادك مللجده ملألزقدم هدهه ةنامل هدم 2011 لد م فدي %..0 إلد  2010 لد م فدي  %1.8 قدن ملأل دو مللت دير  ملل  ئدّ  أثدع ن ملنل د ع

 أزقم لن ملنترلام ملل ّمللس ي لج ةز  قن ملناطتم جة   كينل ي ةملإل سمل ملي قن مللاس ث ي لّج لانث جحا 2011 ل م    تم ةاو ملألةنةبي

 .مللسانة قاطتم في ملة   جت نكاج جةن ةةاع ةملزهساالم مللاس جتم مللّتان 

ملن تّقدم ا  سدث  مللدّة   في مللج هه  لا تن فتّ ملأل وا طادام ملزهكاقسم مللااّملي بأثع ن قت ثم ملأل و طادام ملل  ئّ  أثع ن أق 

املقد  ب لنادام ل سناد  فتدّ ملجخ ضدت في د  قعدّتي  2011 لد م فدي %..3 إلد  2010 لد م فدي %3.0 قدن  ملنل  لد مللسدانة سدجات قاطتدم

 ةنبسم ا ةملل كو ملل  لي تاوح ملك.ملل  ئّ  خ   ملتزق ين مللع نسم ة ملت 

 (.6104-6111(: معدالت الفائدة في فرنسا خالل الفترة )14-12الشكل رقم)

 
Source :www.tradingeconomics.com/fernce/interest-rate  

أقدد  ثددعس ملل  ئددّ  قدد بين  221.%قددن ملل ددكو مللادد بق ججددّ أن ثددعس ملل  ئددّ  كدد ن فددي ملنل دد ع ةاددو ملألزقددم فيددر  فددي مللااددا  ةيددو إلدد  

أقد  ثدعس  ملل  ئدّ  قد   %1261اأق  أملا   ملألزقم فتّ ملجخ   قعّ  ملل  ئّ  فدي مللاادا  إلد  أجند  ةسيدم لده  1203%مللااا  فتّ ةيو إل  

 لعدددّج قددددن ا %1.00مللاادددا  فتددددّ ةيدددو إلددد   بدددين
ً
بدددد لسغؤ قدددن لتدددّتؤ ملزهكاقدددد ي قردددو ملزهكاقدددم مللبرتط جسددددم ةملل سنادددسم ةملألن جسدددم جليدددد 

ملن  نا قن أ و  عاديه  ةليكسن   قن ملتث يسملن في ألي لهد . ةلكدن مللدّلؤ ملنتدّم ت تدلمل  جةن ملناد ا  ملنطاداا ةلدهلك لظدو ملألزقدم 

 ملنعك س ملألزقم ملن سفسم لم  أجمل  ملتة   ج مللكمي في مللااّملن مملي ملل ام.ملن سفسم ة ئيم. ةملألهؤ ها 

 

                                       
 ملألقسدكي ةمللس ن لاّةتن ب لناام أرهس ث م لاسانةا ب لناام أرهس لر ملم "ملل تاان" ملل  ئّ  أثع ن ق اث  ا ملأل و ة ير  ملل  ئّ  بأثع ن تت ّ* 

 .مللس ب ني
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 الفرع الثامن: التجارة الخارجية 

 أوال:التجارة الخارجية في السلع

في فسنا  قا  سّ  قن ملتج ع ش في مللطاب ملذهمي. ا فتّ  اد نع  6102لتّ ملث يس لحان أةح ع مللتط ل ي ملل ج ندم مللع م 

 قددس ةان دد  ملل ددسملئسم. ةسددجو ملتثدداري ن فددي ملألليدد   ملل ج ندددم أتضدد   ادد نل . لكددن قددن ملثددت    ملألثددس مل
ً
نعي ددسم   ددكو  ايددر لي رددس 

 ج  سم أخس  لسفت ملل  جنملي لا طو  ا ةملل كو ملل  لي تاوح ملك:

 6116/6102(:صادرات فرنسا من السلع خالل الفترة 14-12الشكل رقم )

 
source :https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures#/ 

ةدس دددس مللادددبب فدددي ملدددك لاددد طئ مللطادددب  6118قت نجدددم  ادددم %.0لسمل عددد  باحدددا  6110لتدددّ لسفدددت ملل ددد جنملي ملل سنادددسم مللعددد م 

 6106عّتددّ قددن جة  مللعدد لؤ ا لاسددجو ملل دد جنملي ملل سناددسم منةن دد  مللعدد م مللعد لمث  اددبب ملألزقددم ملن لسددم مللع نسددم ةمللىددث أملددسي لمدد  ملل

ة عددد ةج ملتنل ددد ع مللعددد م  .6103/610ا ل ددداح   خددد   ملل تدددر  6100لدددن قاددد امله  مللعددد م  %8.2قاسددد ن ملةنة ةبلدددد ج   080.2باحدددا 

 6102و ملنل  لدددد  مللعدددد م ملددددؤ  سددددج 6102ا لتر ددددس ةلدددداخ   مللعدددد م  %2.2قاسدددد ن جةتن بلددددد ج  ةددددّني ا  082.8قسددددجام جحددددا  6101

ةةددّ لدددلملقن هددهمل ملتنل دد ع قددس ملنل ددد ع فددي ةسيددم مللدداملنجملي ةمللىدددث  6106قاسدد ن جةتن ل  دداق لددهلك مللدددهنة  ملذهتتددم مللعدد م  001بحددامللي 

 قاس ن أةنة ةملل كو ملل  لي تاوح ملك: 022.6قسجام جحا  %1ملنل عت باحا 

 6116/6102(:واردات فرنسا من السلع خالل الفترة 14-19الشكل رقم )

 
source:https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures#/ 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures/


 ...تداعيات أزمة الديون السيادية األوروبية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى فرنسا..رابع....الفصل ال
 

 

316 
 

ا ةدس دددس  6118قت نجدددم  ادددام  %61  دددكو  ددد ج باحدددا  6110ج  دددظ قدددن خددد   ملل دددكو ألددد ه ملجخ ددد ض مللددداملنجملي ملل سنادددم مللعددد م 

كو نئييسث إل  ملألزقم ملن لسم مللع نسم ةمللىث أملسي لم  مللتّن  ملل سملئسم لاياملطن ةمللطاب ملذهمي ملل سنيسث ا لترل س ةملنجملي فسنا  ملك   

قاس ن أةنةاةههمل للملقا  قس زد ج  ملل  نجملي ةةياله  إل  مللهةن ا   026.0باحا  6106قسجام منةن   مللع م  6101/6106خ   ملل تر  

 ملجخ  ح  بالير  قع ّلم.  6103/6102جملي خ   ملل تر  لتر س ة عسا مللاملن 

إت أن ملنيددزملن ملل جدد نت ل سنادد  لددؤ تحتددق  6110ةب زهددّتث لددن ملنيددزملن ملل جدد نت فددسغؤ ملتجخ دد ض مللددهت سددجا ه ملل دد جنملي مللعدد م 

ن أ ثدر قدن ملتجخ د ض قاس ن أةنة ةدس س مللابب في ملك إل  أن ملتجخ د ض فدي مللداملنجملي كد 2.0 جلمل بو ب لعكو  تتق ف ئض  بناام 

   جنمليا ةملل كو ملل  لي تاوح ملك:في ملل

 6116/6102(:امليزان التجاري لفرنسا خالل الفترة 14-01الشكل رقم )

 
Source :https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures#/  

للملقا  قس ملألزقم ملن لسم مللع نسم ا  6118لحتسته لا جل فت  ثاىث  6116/6102لتّ لسا ملنيزملن ملل ج نت ملل سنيسث خ   ملل تر  

 سث ف ةت ةسيم مللاملنجملي ملل  جنملي ةههمل نغؤ مللاد ج  في ملل  جنملي مللىث سجو في لادك مللادام ا ل عدسا بد يي مللادااملي  6100ةثام 

 قاس ن جةتن.  62.8باحا  6102 سنا  ف ئض  ةيو منةله مللع م لحتسق ملنساملن ملل ج نت ل

ا فددي ة ع بددر  ددهلك  %01.6ل اي دد  مللادداس مللاءجسكسددم بناددام  %08.1ة ع بددر مللادداس ملألن جسددم أ ثددر مللادداس ملثددترملجمل قددن فسنادد  بناددام  

تثدددا جسم ةمللاددداق ملتتط لسدددم بنادددام ل اي ددد  مللاددداق كددد  قدددن مللاددداق مل %8..0مللاددداق ملألن جسدددم  أ بدددر ثددداق لا ددد جنملي ملل سنادددسم بنادددام  

 ة ملل كو ملل  لي تاوح ملك:%2.1ة  2.2%

 6102في التجارة الخارجية للسلع سنة   (:الخمس شركاء الرئسيين لفرنسا14-00الشكل رقم )

 
Source :https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures#/  

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures/
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 ثانيا:التجارة الخارجية في الخدمات

ا ةفدي ملنت بدو  6118قت نجدم  ادام  %2.2ملجخ  حد  ةدّن ا  6110لتّ لسفت ملل  جنملي ملل سناسم لءخّق ي هدي ملتخدس  مللعد م 

زدد ج   6101/6102ملل تدر   ا ةةّ لسفت ي جنملي ملزخدّق ي خد   6118قت نجم ب لع م  %2..أتض  سجات مللاملنجملي ملجخ  ح  ا 

ا %11بلدددد ج  ةدددّني ا  6102قاسددد ن مللعددد م  6...6إلددد   6101قاسددد ن جةتن مللعددد م  012.2قع بدددر  ا فتدددّ ة دددلي ةسيدددم ملل ددد جنملي قدددن 

 ةملل كو ملل  لي تاوح ملك:

 6111/6102(:صادرات الخدمات في فرنسا خالل الفترة 14-06الشكل رقم )

 
Source :https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-1b.html?lang=en  

دد ج  ز  6101/6102لسفدت ةملنجملي ملزخدّق ي هدي ملألخدس  خد   ملل تدر   6110 عّ ملتجخ  ض فدي ةسيدم مللداملنجملي ملنسدجو مللعد م 

ا ةملل ددددكو %10 سددددث ةددددّني ملللددددد ج  ا  6102قاسددد ن ملةنة مللعدددد م  602.2إلدددد   6101قاسدددد ن ملةنة مللعدددد م  032.8بدددالير  قاادددد نلم قددددن 

 ملل  لي تاوح ملك:

 6111/6102(:واردات فرنسا من الخدمات خالل الفترة 14-00الشكل رقم )

 
Source :https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-1b.html?lang=en 

ف ئضدد  قع بددرمل ةةددّ لييددزي هددهه ملل تددر  ب هبددها فددي ةسيددم ملل دد ئ  لدد ن   6111/6102لتددّ سددجو قيددزملن ملزخددّق ي خدد   ملل تددر  

 قاس ن ملةنة ةملل كو ملل  لي تاوح ملك:  30.8ا  6106ةةّ  تق ملل  ئ  منةله مللع م تاخ   ةل ن  أخس  تسل سا 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-1b.html?lang=en
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 6111/6102(:ميزان الخدمات في فرنسا خالل الفترة 14-04الشكل رقم )

 
Source :https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-1b.html?lang=en  

قدن مل يد لي %00.2رغات مللاتت ي ملن حّ  ملتقسدكسم  ملنسلام ملألةلد  قدن بدين مللدّة  مللىدث ل دّن لهد  فسناد  خدّق ن   بأهيسدم نادبسم 

ن ردغات أن جسد  ملنسلادم ملألةلد  قددن بدين مللدّة  مللىدث  ادد انج ا فدي  ددي %00.0ملدؤ أن جسد  ا  %..00يد نجملي فسناد ا ل ات د  بسدط جسد  بناددام 

 قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن %03.3قن ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  فسناددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  خدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّق ن   بأهيسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم نادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبسم 

قددددن مل يدددد لي ةملنجملي فسنادددد  لمدددد   %0.8ة   %01.8مل يدددد ل  ةملنجملي فسنادددد ا لات دددد  كددددو قددددن مللاتتدددد ي ملن حددددّ  ملنسدكسددددم ةبسدط جسدددد  بناددددام 

 مللترليب.ةملل كو ملل  لي تاوح ملك:

 6102في التجارة الخارجية للخدمات سنة   شركاء الرئسيين لالتحاد االوروبي(:ال14-02الشكل رقم )

 
Souce :https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures#/ 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures/
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 مناخ االستثماري املطلب الثاني:املحددات عير االقتصادية لل

غد زا قدن  هسبد  ا ل سناد  قحدّجملي ملناد ا ملتثداري نت غيدر ملتة  د جتم ةملن يرادم فدي مللانسدم ملل ح سدم ةثااا ة  في ههمل ملنطاب 

  ي ل سنا اب تح ةم إل  ملنا ا ملت  ي اي جةن أن جنيسى ملناةس ملزجغسملف إز  .........‘.ا فا جق قاا  س ي ا قّملنس

 واملساحةالفرع األول:املوقع 

 أوال:املوقع ال غرافي لفرنسا

 عددّ فسنادد  قددن ملزجيهانددد ي مللّثدد اندم مللت ئيددم لمدد  مللاظدد م ملنس ددلت ةمللبرندد نيا ةهددي قددن مللددّة  ةّتيددم مللن ددأ    سددث يعدداج 

ت لدد م العصععور الوسععطى إلدد لدد ندو ة اجهدد   م بردد ني أ بددر إقبرملطاندددم ملثدد عي ندما 0011ا ة  ددير ثددطان ملل دد ندو إلدد  أ  دد  ةددّ ُيددا  

ن أ ث دول االتحاد  را  ىى أياحت قنة    ملك  عّ أن باغت أةا مللتا  في قطاس مللتسن مللع سدنا ةقس لتّم ملللقن ملزجملج ملل طا 

ددي مللعظمددى ة هددي إ ددّ  مللددّة  ملناثاددم األوروبععي حدد ِج ملألةُنةِب 
 
ا  يدد  أ  دد  لضددا فددي كددو قددن: قجاددو ملألقددن مللددّةليا  اددف رددي   ِلِ ِل

قجيالددددددم اةملل ايسمقاظيددددددم ملل عدددددد ةن  ملل جدددددد ن  مللع نسددددددما قجيالددددددم مللددددددّة  ملل سجكافاجسددددددم املألطايددددددسثا ملتلحدددددد ج ملل لسنددددددثا قاظيددددددم 

 .1ةغيره  مللكريرا ة   ن إل  أن ملل طان ةّ نملفته لاثس في قا  ِم فسنا ا ةقجيالم مللع سدن مللري جسم

م َبددد ِن و ل يددديت  ا  ا ةلهددد  لدددّ  قاددد طق ةأةددد لسؤ قاا دددس  فدددي  يسدددس أجحددد   مللعددد لؤأةنةبددد  مللغسبسدددم لتدددس فسناددد  فدددي غت ددد  مللسثددديس 
ُ
ا ةل

م هي م ب لترليب لايه  ا سانةةليات   ملل ملل سنِاس  لاملن لياجت 
َ
ن قن مل ملم أ ا 

َ
ه  مللاطِنث  ها اأ يس اأبس  أزنق ُقك ُّ  .2تق نثسيز ن ِس 

 سدددث قدددن  ةملتلحددد ج ملألةنةبدددي أةنةبددد  مللغسبسدددم أ بدددر بادددّ فدددية ع بدددر فسناددد  3 ساددداقتر قسبدددس. 643.80لااددغ قاددد  م فسناددد   دددامللي ة 

 ةمل ني أ بر جةلم في أةنةب    كو ل م  عّ نةثس . 4ملنا  ما

م قدن   دس مللدسملتن إلد   ى باحس ملن ن ا  ي  ةلي ّ ملزجيهانددم ملل سنادس  ةلي ّ فسنا  قن مللاحس ملألبس  ملن اث  إل  مللاحس ملنام 

ددم لمدد  ملذهددس  
 
ن أن  ل سنادد  ثددامل و قطا ملألطايددسث إلدد    جددب جة  أخددس .  ددل  أن ل ددو إلدد  ملذهددس  ملألطايددسثا ةقددن هادد  فإجدده تااددي 

 فددي قحسطد ي أة أقدد  ن فدي مللتدد نملي 
ً
 أن  هاد    عدد  ملناد طق ملألخددس  ثدامل  ك جددت  دلنمل

 
ددما إت فسناد  ملألث طددسث تتدس فددي مللتد ن  ملألةنةبس 

م ااس لءجيهاندم ملل سناس 
َ
 .5ل

                                       
ا أطاس لاي   6108 املن  01ن سي تام   ، HTTP://WEZIWEZI.COM قت   قن ان لم  ملناةس ملتلكترةني : اكم تبلغ مساحة فرنساا  ن  س نت تيمل- 1

 .60:11لم  مللا لم  12/11/6108تام 
ا أطاس لاسه تام .11:12ا لم  مللا لم 6108 اداسم   61ان سي تام  / ORG/WIKI/HTTPS://AR.WIKIPEDIA.  ، فرنسا،قاثالم ةدكسبسّت  - 2

 .60:32الم  مللا لم  12/18/6108
 قت   قن ان لم  ملناةس ملتلكترةني: افرنساقاثالم ملزجلدس  ا- 3

B3%D8%A79%81%D8%B1%D9%86%D8%UNTRIES/2014/11/3/%D.NET/ENCYCLOPEDIA/COHTTP://WWW.ALJAZEERA . ا أطاس

 .12:10الم  مللا لم  12/18/6108لاسه تام 
 قس س ث بق.، فرنسا،قاثالم ةدكسبسّت  - 4

ا 2.:10ا لم  مللا لم 6102ق ت  68ن سي تام   HTTP://MAWDOO3.COMقت   قن ان لم  ملناةس ملتلكترةني : اأين تقع فرنساا حيّ قسةملنق - 5

 .12:31الم  مللا لم  12/18/6108أطاس لاسه تام 

http://weziwezi.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89/
http://weziwezi.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89/
http://weziwezi.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A/
http://weziwezi.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A/
http://weziwezi.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://weziwezi.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/11/3/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://mawdoo3.com/
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 دددسيي لا ادددياانن ةأن جسددد ا ةقدددن ةب زهدددّتث لدددن  دددّةج فسناددد  ا فسحدددّه  قدددن ملل دددي   مللاحدددس ملل دددي لي ةبءجسكددد ا ةقدددن ملل دددي   ملل

ملل ددسق ثا اددسمل ةإتط لسدد ا ةمللاحددس ملألبددس  ملن اثدد  قددن ملزجاددااا ةأجددّةنمل ةإثددا جس  قددن ملزجادداا مللغسبدديا ةقددن مللغددسا خاددسج  اددك ت 

 1 اك ت ةملذهس  ملألطايسثا ةقن ملل ي   مللغسبي مللتا   ملإلججايزتما ةلتس ل ييم فسنا  ب ن و في ملزجل  ملل ي لي قن مللا ج.

 (:املوقع ال غرافي لفرنسا41-02الشكل )

 
 قت   قن ان لم  ملناةس ملتلكترةني: ا،فرنسملن ّن:قاثالم ملزجلدس  ا

%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/11/3/ . ا أطاس لاسه

 .12:10الم  مللا لم  12/18/6108تام 

ا  ادد   مللبددرملنوا ة ادد    ددانملا ةل ددازع أتًضدد  في دد  جبععال األلععب: ةلي ددّ فدداق قادد  م فسنادد  مللعّتددّ قددن مللا ثددو ملزجااسددم ةقن دد 

 .مللعّتّ قن ملزجلن  كانثسك  ملزجلدس  مللكبر  في  

ث هيت قا  م فسنا  ملل  ثعم في  عّج مللعاملقو ملزج مبم لااس  م في  ا  سث لجيس ق  بين ملل  ندو مللعسدق ةملناد مس مللطاسعسدم 

قاةددس ثدس مي قددّنا حددين  32 سددث  ع بددر مللا هدم مللاددس  سم ملألةلدد  لمد  قادد ا  مللعدد لؤا ةلي د ز با دداج  املزخ بدم ةملنعدد لؤ مللادس  سم

 2ة ئيم مللساجياكا لاترملث مللع لمثا ةقن أهؤ ههه ملنع لؤ:

o :نقل مللع ييم ملل سناسم ب ن و. برج إيفل 

o :سم.قاطن أرهس مللاا  ي مللع نسما فسع بر أ بر ي لم لسض لا اان مللع ن متحف اللوفر 

o :ةد اف ملناتزه ملأل ثر رعاسم لم  قا ا  أةنةب . دي ني الند باريس 

o :عّ مللا هم مللاس  سم مللر جسم في فسنا . الريفيرا  

o :اسملت  كاي أقااملز. القالع  

                                       
الم  مللا لم 6108ق ت  0ان سي تام   HTTP://MAWDOO3.COMملتلكترةني : قت   قن ان لم  ملناةسماهو عدد سكان فرنسا،إ ا ن مللعتاما  -1 

 .03:16لم  مللا لم  16/12/6108د أطاس لاي   تام 12:30
 اقس س ث بق.كم تبلغ مساحة فرنساا تي ن  س نت مل-- 2

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/11/3/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://weziwezi.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B9-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8-%D8%9F/
http://weziwezi.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B9-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8-%D8%9F/
http://mawdoo3.com/


 ...تداعيات أزمة الديون السيادية األوروبية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى فرنسا..رابع....الفصل ال
 

 

312 
 

o :مللت س ملناكي ملألهؤ في مللا ج. قصر فرساي 

o :ةملنع ن . أة  ي  يعسا بااملبم مللا سا ةها جتلم نقلدم ل ج   نملي في ملزهسةا قوس النصر 

عا فعي وسعط أوروبعا يعوفر سععهولة الوصعول إلعى أسعوا  أوروبعا والشعر  األوسععط  وبصعفة عامعة تقعدم فرنسعا للمسعتثمر االجنبععي موقع 

 وأفريقيا.

 ثانيا:عدد السكان

مل ا ةهده  6102(قت نجدم  ادام ٪ ..1قاسدان )+  1.62ا بلدد ج  ةدّنه   6102تاد تس  0قاسان ناديم فدي  22.0باغ لّج ثك ن فسنا  

 6102لم  مللسغؤ قن  ّةث قلدّ قن ملتجخ  ض في لّج مللاتجملي ةههمل لر ث ثااملي لم  ملل امللي ا فتّ ةّن لّج ملنامللسّ ثام 

ا ةةدددّ فددد ق 6102قت نجدددم  %-6.0  لدددم ةتج   أت بنادددام  022.1ب جخ ددد ض ةدددّن ا  (1.-10 نةدددؤ ملنءهدددق )قالددداج 222111 دددامللي 

 ةملل كو تاوح ملك. ثام 61. غير أن ههه ملل جا  في لّج ملنامللسّ هي ملألجن  قاه 6102ثام  02.111لّج ملنامللسّ مللافس ي ا 

 0922(:تطور عدد املواليد والوفيات والتوازن الطبيعي منذ عام 14-02الشكل رقم )

 
Source :Insee,Bilan démographique 2017 Plus de 67millions d’habitants en France au 1er janvier 

2018,N°1683, france, janvier 2018 ;p2.https://www.insee.fr/fr/statistiques/3305173?sommaire=1912926#graphique-

figure 

 ا.610مللادددام مللر لردددم لمددد  ملل دددامللي مللىدددث سدددجو في ددد  لدددّج ملنامللسدددّ ملجخ  حددد  ةهدددهمل  عدددّ ملثددد تسملنه  فدددي لددد م  6102ة ع بدددر ثدددام 

 ق تّقددم ملألةنةبددي ملتلحدد ج فددي خ ددابم ملأل ثددر مللااددّ فسنادد  بتسددت  ددين ةفددي.لامل ددّ مل لايددسأ  ط دد  0288 ملإلججدد ا ق اثدد  لس دداد

 فسناد  فدي ملندسأ  ليدس قعدّ  تاادغ  سدث ملنل دسا ملل سنادسم ملألم ليدس قعّ  أن إت أن جس ا  عّ ثك ج  ملتلح ج جة   ةمل ني إتسلاّملا لم 

 ق اثددد  ملنل ددس فتدددّ مللغسبسددما مللدددّة   بتسددم رددأن ردددأ   ة  ثدداامليا ل دددس ةاددو 6028بددد قت نجدددم ل قدد ا 3122 ملألة   ط اهددد  إججدد ا لاددّ

 لددددّج فسدددده تددددلجملج مللددددهت مللاةددددت فددددي تاادددد ةل مللعيددددو ثددددن فددددي مللاددددك ن لددددّج إن إم ملة  دددد جتما ق ددددكام تيرددددو قدددد  فسنادددد ا فددددي ملألليدددد ن

   ملن ت لّتن.

ا ةهددهمل نغددؤ  6101قت نجددم  اددام  %..1بلددد ج  ةددّني ا قاسددان نادديم 22.2 ددامللي  6102ةةددّ سددجو لددّج ثددك ن فسنادد  مللعدد م 

ا  6101ا ةسدددجو ملجخ  حددد  ملتضددد  فدددي لدددّج ملنامللسدددّ ثدددام 6101قت نجدددم قدددس مللعددد م   01318ا 6102ملنامللسدددّ ثدددام  ملجخ ددد ض لدددّج

http://www.france24.com/ar/20160930-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://www.france24.com/ar/20160930-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://www.france24.com/ar/20160930-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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قت نجدم ياددام  %1.8ملنل  لد  ةدّن ا 6101( فدي  دين سدجو لددّج ثدك ن فسناد  لادام .1-10)ملنءهدق نةدؤ .610قت نجدم ب لعد م   00202

مللدداتجملي إلد  ملجخ دد ض فدي لددّج مللناد   فددي ثدن ملإلجج ا.فتددّ ملجخ دد  تاودح ملددك اةدس دس ملتجخ دد ض فدي لددّج  ملججدد ه.ةملزجدّة   .610

  1 ثام قاه قا  ف مللااعسنس يا ةنغؤ ملك لات  فسنا  مللّةلم ملأل ثر خ ابم في ملتلح ج ملألةنةبي. 1.ة  61لّج مللنا   بين 

 (:عدد السكان في فرنسا14-19ال دول رقم )

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

France 64007193 64350226 64658856 64978721 65276983 65600350 65942267 66456279 66730453 66989083 

homme 30 980 230 31 147 979 31 301 764 31 462 902 31 605 383 31 772 665 31 936 596 32 175 328 32 309 058 32 435 144 

femme 33 026 963 33 202 247 33 357 092 33 515 819 33 671 600 33 827 685 34 005 671 34 280 951 34 421 395 34 553 939 

 ملن ّن: قن مللّملج مللا  رم ملل ي جمل لم  ة لّ  بس ج ي ملألةنة ث  ي

قاسددددان نادددديم ا ةهددددهمل  اددددب إ  دددد ئس ي ن ددددسه  ملنسيددددّ  2226 ددددامللي  6108ةةددددّ سددددجو لددددّج ثددددك ن فسنادددد  فددددي ملألة  قددددن تادددد تس 

 ا6108 مللعددددد م %2200 إلددددد  ل قددددد  21 لدددددن أليددددد نهؤ للددددددّ مللدددددهتن مللادددددك ن نادددددام ةةيدددددات مللدددداطنث لإل  ددددد   ةمللّنملثددددد ي ملتة  ددددد جتم. 

 لدّج مل يد لي قدن %11 بحدامللي  ملأل بدر مللنادام ثدام 10-61 بدين مللعيسددم ملل وم ليرو ل قم ةب  م.2ل ق  ل سدن قاه % 0121بد قت نجم

   .- ( 1.-16 نةؤ) ملنءهق أجظس-مللاك ن

  أشهر مدن فرنسا من حيث الكثافة السكانية 

لاددك ن ةهددي مللع يدديم مللسثدديسم لهدد ا ةلتددس فددي ملناطتددم ملل ددي لسم  ع بددر بدد ن و قددن أ بددر قددّن فسنادد  قددن  سددث لددّج ملبععاريس : -

ن لدّج مللدهتن تتطادان ملنّتادم ةحدامل ي    دامللي 3قن مللا ج لم  ح م   س مللاينا  ّر ةهدهمل  ادب مل  د ئس ي  قاسدان ناديم 5306.ةُدتد

ملل اسدم ةملل  ندخسدم فدي أةنةبد اةقن ةهدي قس دل قدن ملنسمل دل مللعايسدم ةملإلل قسدم ة  قن مل ي لي لّج ثك ن فسنا ا %08.8أت ناام  ا6101

أهدددؤ ملنعددد لؤ ملل  ندخسدددما ةملألملسددددم في ددد  جددده س: ملن ددد  ف قردددو: ق حدددف مللادددافسا ةق حدددف أةنثدددسها ةق حدددف كددد ت جة بددد نجميا ةبدددسا إت دددوا 

 ةمللكادد  و مللتاطسددما ةةدداس مللا ددسا ةة ددس فسثدد تا ةمللاا دد ي ملل اسددم ملل ددهير  قرددو: لا ددم ملل ادد ن فناددت فدد ن كدداا ملنعسةفددم ب ثددؤ

 يد  أ   دد  قس دل ثس طددسث قهددؤ   . 4لا دم  اددس مللك نةثدسوا ةقادد ني مللصدهف قرددو: قانددى صدهس م لسبرملثددسانا ةقاندى صددهس م لدا فسغدد نة 

 5 . ابب ملجّتع ةن اا مللران  ملل سناسم قن أنملحي  ا ةت ركر أ     قن مللا ه ي ةملألق  ن مللاس  سم مللسملئّ  في ل نا 

-ملنّتام–ر ملنّن ملل سناسم  عّ ب ن و ةلح و ملنس ل مللر ني قن  سث مللكر فم مللاك جسم  ع بر قّتام ق نثساس  أ بمارسيليا: -

ا ةملدددك  ادددب -ملنّتادددم ةحدددامل ي  -قاسدددان ناددديم 0.21 يدددال لاددداتا  يددد  تاادددغ لدددّج ثدددك      6.1.26ا  سدددث لاادددغ قاددد  م أنملحدددي   

                                       
1- euroupe 1 , La France comptait 66,9 millions d'habitants au 1er janvier 2017, http://www.europe1.fr/societe/la-france-

comptait-669-millions-dhabitants-au-1er-janvier-2017-2952803 , le 17 janvier 2017, à 13h26, COSULTE a 20/06/2018 a 18 :09. 
ان سي في   http://www.france24.com/arاقت   قن ان لم  ملناةس ملت ترةني:6102مليون نسمة مطلع  22,6عدد سكان فرنسا يبلغ ا.6فسملنو - 2

 .02:00ا لم  مللا لم  00/11/6108ا أطاس لاسه  تام  02/10/6108: 
ا لم   6102فس ست  62ا ن سي تام   https://mawdoo3.com قت   قن ان لم  ملناةس ملت ترةني: ،د مدن فرنساكم عد ث  ّ  أبا يانت ا- 3

 .08:06لم  مللا لم  62/11/6108ا أطاس لاسه تام 18:16مللا لم 

ا لم   6102ق نس  01ان سي تام  HTTPS://MAWDOO3.COM:  قت   قن ان لم  ملناةس ملت ترةنيا مدن في فرنساثيسحم ج يس خاسفا- 4

 .00:02لمي مللا لم  62/11/6108ا أطاس لاسه تام 00:32مللا لم 
ا لم   6102فس ست  62ا ن سي تام   mawdoo3.comhttps//:: قت   قن ان لم  ملناةس ملت ترةني كم عدد مدن فرنسا، ث  ّ  أبا يانت ا- 5

 .08:06لم  مللا لم  62/11/6108ا أطاس لاسه تام 18:16مللا لم 

http://www.europe1.fr/societe/la-france-comptait-669-millions-dhabitants-au-1er-janvier-2017-2952803
http://www.europe1.fr/societe/la-france-comptait-669-millions-dhabitants-au-1er-janvier-2017-2952803
http://www.france24.com/ar/20180116-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%86
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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م ل يدديم 6103 ا  يدد  ملخ يددري ملنّتاددم فددي مللعدد م ما ةلياددك ملنّتاددم أ بددر قسادد   بحددست لجدد نت لدد  س إلدد  فسنادد6101إ  دد ئس ي لدد م 

 لمد  مللاد  و 
ً
 فدي ملزجهدم ملزجاابسدم قدن ملزجيهانددم ملل سنادسما ةلحّتدّمل

ً
لارت فم ملألةنةبسم. ةقن  سث ملناةس لتدس ق نثدساس   غسملفسد 

 لمد  جملئدس  لدسض 
ً
   خد  ملتثد امل ا ردي .3.602.ملل سنيسث ملزجاابي مللهت تطو  لم  مللاحس ملألبس  ملن اث ا ةلتس ملنّتام فاكس 

 .1رسق خ   سداا  1.32ةخ  طا  

 6101 ع بر لسان مل لث أ بر قّتام قن  سث ملل عّملج مللاك ني في فسنا اةةّ ةّن لّج ثك ن قّتادم لسدان مللعد م  ليون: -

 113ا ملنّتام ةحامل ي  مللىث ةدّني -قاسان نايم 6.60ا  في  ين تااغ لّج ثك     ملت ي لي -ملجظس ملنءهق-نايم 103621 امللي 

ددم 6 ددؤ 2.01.ما  يدد  لااددغ قادد  م أنملحددي   6101ةملددك  اددب إ  دد ئس ي لدد م  -باّتددم  فددي ملزجهددم ملزجاابس 
ً
ا ةلتددس ملنّتاددم  غسملفسدد 

 بددين قّتاددم ق نثدددساس ا ةقّتاددم بددد ن وا ةدي دد ز قا خهدد  بأجددده ةملةددس بدددين قادد خين هيددد : 
ً
ملل ددسةسم قددن ملزجيهانددددم ملل سناددسما ةلحّتدددّمل

ا ةلددن مللع يدديم قدد  تتدد نا  361ةلاعددّ لددن قّتاددم ق نثددساس   ددامللي . 2 ا ملذهسطدديردداه ملنددّملنتا ةملنادد
ً
ا ةلددن  21. سادداقترمل

ً
 سادداقترمل

ا ةلدددددن بسردددددااجم  361 اسدددددف 
ً
 ساددددداقترا ة  دددددت س ب دددددا لم مللنادددددسج ةملزهسددددددس ةمللسملتدددددان ألن  ق ددددد نس ةردددددسك ي مللغدددددل   211 ساددددداقترمل

ن ج ملنا 
ُ
 اس مللاس نملي ةملناملج مللكسيس ئسم ةمللكهسب ئسم ملذخ ا م. ةمللناسج  عؤ أن  ئ  ا  ي  أ     ل

ُ
 3ا  ي ملللنمللسما ةل

ا ةداادددغ لدددّج ثدددك ن  -6101ناددديم ةهدددهمل  ادددب مل  ددد ئس ي   471 941لالددداز قّتادددم فسنادددسم تاادددغ لدددّج ثدددك      تولعععوز: -

م  ةملك  ابب لان مج ن  مللاا   ةنجتم لاتب لالاز ب نّتام ملللهسدم أة مللانجت . -6101مل   ئس ي -نايم 330 1 954ملزهضسدم 

 ب ثدؤ قّتادم مللاا سدر. لضدؤ ملنّتادم 
ً
عدسا أتضد 

ُ
مللادان ملناد خّقم فدي باد   قا جي د ا  يد  لاا دس فدي ملنّتادم أزهد ن مللاا سدر  لدهلك  

  ما ةهي قن أةّم ملزج قع ي في ة ن  أةنةبد ا ةةدّ ملجتاديت0660  قعم طالارم )لالاز(ا ةهي   قعم ةّتيم أن ات ل م 
ً
 دّتر 

 لتدددسا ملنّتادددم قدددن 
ً
إلددد  لدددّج قدددن ملزج قعددد ي ةقاثاددد ي ملل عادددسؤ مللعددد لي. لاا دددس فدددي ملنّتادددم مللرت فدددم ملإلثدددا جسم   دددكو  ةملودددح  جظدددسمل

 قن  كؤ ملل اجكا مللّتك  لانت  عّ ملزهسا ملألهاسم 
ً
إثا جس ا  ي  تتطن ملنّتام قو ي ملآلتا قن ملإلثا ن مللهتن ه  سةمل إلي   هسب 

ملنّتاددددددم فددددددي ملة  دددددد جه  لمدددددد  ملل ددددددا ل ي مللرتسادددددما  سددددددث لاا ددددددس في دددددد  ملل ددددددا ل ي ملل كاالا سددددددم ةملإللكترةجسددددددم  ملإلثدددددا جسم.  ع يددددددّ

ملن طددددان ا ةمللطدددد ئسمليا ةملل كاالا سدددد  ملزهسادددددما ةقدددد  تييددددز ملنّتاددددم هددددا مل  ضدددد     نتددددس ملن دددداس مللسئييددددسث ل ددددس م خ يددددم ب ددددا لم 

  .4-ردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس م عتسبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ص ل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا لم مللطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ئسملي -طددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ئسملي ملناددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد فسدن

ما  سدث تا دّ فدي ل يي   م ةملزخ ن س  م مللىث  ع بُر قسمل َل  ها  لااس  م مللّملخاس  ُز قّتام لالاز با اج مللعّتّ قن مللا ه ي مللاس  س 

 
ً
 مللت دس ملند  ي مللدهت تضدؤ  يدانمل

ً
ُّ أتضد   لبةبدسمل ةلدسةل مللا لسدها  يد  تا د

ً
ّ  قس دلمل قّتام لالاز قاسُ  مللك بي ا  ملل هيرا مللهت يعد

ُز قخ اتم قن  يسس أجح    مللع لؤا ب إلح فم إل   ايام   كابسنو مللىث يعاُج با ؤه  إل  مللتسن مللر لث ل س  عّ ملنس جا ةمللىث ل يي 

دم فدي مللعد لؤا فهدث ةاد   لدسب  ملذهدس   ب  يسيه  ملنعيد نت  ملل سددّ قدن جالدها  يد  أن  ةاد   جة قسدّت  ع بدُر قدن أردهس مللتاداملي ملن ئس 

                                       
 قس س ث بق.ثيسحم ج يس خاسفا - 1
 ملنس س مللا بق.- 2
 ث  ّ  أبا يانت ا قس س ث بق.- 3

 ا10:08ا لم  مللا لم  6102ق ت  .ا  ن سي تام https://mawdoo3.comا قت   قن ان لم  ملناةس ملت ترةنيمدينة تولوز في فرنسا، ا نجّ ملل  زح- 4

 .11:61لم  مللا لم  16/12/6108أطاس لاسه تام 

https://mawdoo3.com/
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م   سه  ةبا ئ د  قد  تتد نا مللع دَس ثداامليملألطايسث  ب لاحس ملألبس  ملن اث   ةملزجدّة  ملل د لي تاودح مللكر فدم . 1ا  سث ملث غسةت لياس 

 مللاك جسم ألهؤ ملنّن ةحامل ي  :

 6102-6106(:الكثافة السكانية ألهم املدن الفرنسية خالل الفترة 14-01ال دول رقم )

Rang Aire urbaine Population 

municipale 2015 

610. 6103 6106 

1 Paris 12 532 901 / 12 405 426 12 341 418 

2 Lyon 2 291 763 / 2 237 676 2 214 068 

3 Marseille - Aix-en-Provence 1 752 398 / 1 734 277 1 727 070 

4 Toulouse 1 330 954 / 1 291 517 1 270 760 

5 Bordeaux 1 215 769 / 1 178 335 1 158 431 

6 Lille2  1 184 708 / 1 175 828 1 166 452 

7 Nice 1 005 891 / 1 004 826 1 004 914 

8 Nantes 949 316 / 908 815 897 713 

9 Strasbourg 780 515 / 773 447 768 868 

10 Rennes 719 840 / 700 675 690 467 

source :  

- :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,France, 2018,,P17. 

- Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2012,France, 2012,p17 

- Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2012,France, 2012,p17 

- Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2011,France, 2011,p16 

ا مفتوحة وحديثة وبصفة عامة وبناءا على ماسبق 
 
وهي ثاني أك ر سو  اسعتهالكية فعي أوروبعا تناول  نستنتج أن فرنسا تملك سوق

وتععوفر فرنسععا إمكانيععة ممتععازة لولععوج السععو   .تمتععاز بتركيبععة سععكانية حيويععة، فاععي إحععدى القععوى االقتصععادية الرئيسععة فععي العععالم،

اي عضو مؤسس لالتحاد وملنطقعة اليعورو وتتسعم بموقعهعا ال غرافعي األوروبية املوحدة والبلدان الشريكة في االتحاد األوروبي، ف

 .في قلب القارة األوروبية

 الفرع الثاني: املناخ االجتماعي

 أوال: الرعايا الصحية

 ٪ 1.2طايًادددد  )لدددد م ةقخددد ل( فددددي فسناددد  ا ةهددددا قدددد  تيردددو زددددد ج  بناددددام  821ا.66ا ةيددددو لددددّج ملألطاددد    6102تاددد تس  0ملل اددد ًنمل قددددن 

ا في  دين أن لدّج ملألطاد    ٪ 0.0. ةدس س ههمل ملتنل  ع مللط سف   كو نئييسث إل  زد ج  لّج ملألطا   ملذخ  ين ا6102ل م قت نجم قس 

 62123قدن مل يد لي ملل خ  د ي ا  ٪ 66.0طايب. ليرو ملل خ   ي ملزجسمل سم  311ا016مللهتن يعياان في مللطب مللع م يا تس في 

                                       
ا لم  مللا لم  6102 اباسم  61ا  ن سي تام doo3.comhttps://maw:ا قت   قن ان لم  ملناةس ملت ترةنيمدينة تولوز الفرنسية،  ات نمل لاس ي- 1

 ..11:3لم  مللا لم  16/12/6108أطاس لاسه تام  ا12:62

 

https://mawdoo3.com/
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قددن مل يدد لي ملل خ  دد ي  % 06ض مللنادد   ة ملل السددّ ا ةديرددو طددب ملألل دد ا جحددا طايددب مللغ لاسددم قن دد  ليرددو  طددب مللعسددان ةأقددسمل

 لكو  332اةب زهّتث لن مللكر فم مللطاسم لات  لاّ 
ً
 نايماةملزجّة  ملل  لي تاوح ملك:  011111طايا 

 6102في فرنسا لسنة -طب عام وخاص–(:عدد االطباء 14-00ال دول رقم )

Au 1er janvier  Nombre de médecins 

Omnipraticiens 102 250 

Spécialistes 122 625 

Spécialités médicales 70 131 

dont : anesthésiologie réanimation 11 396 

          Pédiatrie 8 099 

          radiodiag. et imag. Médicale 8 844 

Spécialités chirurgicales 27 063 

dont : gynécologie obstétrique 4 869 

          Ophtalmologie 5 947 

Biologie médicale 3 002 

Psychiatrie 15 307 

Santé publ. et médecine du travail 7 122 

Total des médecins 224 875 

Souce :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018, France ,2018,P91. 

ةليردو قهادم ملل يدسد    دم ملألثددّ قدن مل يد لي ملنهدن مللطاسددم  ا ل اي د  كدو قدن قهادم مللطددب مللعد م ة ملزخد ص  اأخ د ئ ث مللعدد ا 

مللطاسعي ةملل س جلم ةملزجّة  تاوح ملكا  قن بين ملنهن مللصهسم ا تي نس مللاع    دكو نئييدسث  يدام ين  فدي ملناا د س ي أة 

 .غيره  قن مللهس كو مللصهسم

 (:عدد املهن الطبية في فرنسا14-06ال دول رقم )

Au 1er janvier Effectifs 

2014 (r) 2015 2016 2017 

Infirmiers 616 573 638 248 660 611 681 459 

Médecins 219 834 222 150 223 571 224 875 

Masseurs-kinésithérapeutes 80 706 83 619 86 459 Nd 

Pharmaciens 73 789 74 345 74 489 74 400 

Chirurgiens-dentistes 41 223 41 495 41 788 42 197 

Opticiens-lunetiers 29 057 32 245 34 370 35 718 

Manipulateurs ERM 32 304 33 464 34 498 35 525 

Orthophonistes 22 733 23 521 24 466 25 467 

Sages-femmes 20 991 21 632 22 312 22 787 

Pédicures-podologues 12 848 13 250 13 652 14 039 

Psychomotriciens 9 514 10 252 11 074 11 890 

Ergothérapeutes 9 122 9 691 10 417 11 216 

Orthoptistes 4 016 4 185 4 409 4 643 

Audioprothésistes 2 919 3 090 3 264 3 440 

Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,France, 2018,p91. 
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قن أ  قاا    قازلم  غسملفس  ا قن   قن  عيو بّةملم  3180ا ك ن ةط ع ملناا  س ي ملل سناسم ت كان قن  6101في    تم ل م 

ك قددددو ا ةقن دددد  قددددن  عيددددو بددددّةملم  ل ددددي ةهددددي مللىددددث ليرددددو مللناددددام ملأل بددددر . لأخدددده هددددهه مللهس كددددو أمجدددد م ةطاسعددددم قخ ا ددددم. قددددن بددددين  هددددهه 

قاةًعد   028قن أ  صهسم ل  عم لاتط ع مللعد م ا ةلاتادؤ إلد  مل ملدم أجداملع قدن مللاندى لخ ادف بد خ  ا قهيت د :  0380 س ي ججّملناا 

قس ددًلمل ق خ ً د  فددي مللطدب مللا يددسث  02ا   -قاا د س ي ةّتيددم قحاسدم–قاا دد    962ا  (RHCs)فدي قسمل دل ملناا دد س ي ملإلةاسيسدم 

لس ج   0110مللسل تم طادام ملأل و. أق  ب لناام لاياا  س ي ملزخ يم ةمللىث ت و لّجه  إل   قن أ  أخس  لتسدًا  قسملفق  013ةأخيًرمل 

 قاثام خ يم غير نبحسما ةملزجّة  ملل  لي تاوح ملك: 200خ يم نبحسم ةدا ّ أتض  

 6102(:عدد املستشفيات في فرنسا نهاية العام 14-00ال دول رقم )

Au 31 décembre Nombre d'entités Nombre de lits Nombre de 

places 

Secteur public 1 389 253 364 41 361 

Centres hospitaliers régionaux (CHR/CHU) 178 73 111 9 825 

Centres hospitaliers (CH) y c. anciens 

hôpitaux locaux  

962 145 289 16 586 

Centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie 96 25 304 14 433 

Autres établissements publics 153 9 660 517 

Établissements privés à but non lucratif 691 57 384 13 489 

Établissements de soins de suite et de 

réadaptation 

350 28 818 3 141 

Établissements de soins de courte durée2 508 55 360 13 262 

Établissements de lutte contre les maladies 

mentales 

144 13 016 1 472 

Établissements de soins de longue durée 6 303 35 

Autres établissements privés 1 0 29 

Secteur privé (établissements) 1 009 97 497 17 939 

Total 3 089 408 245 72 789 

Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018, France ,2018,P91  

لسمل عددد  قءهامدددد   سدددث ةيدددو لددددّج  6111/6101ةب زهدددّتث لدددن ملل ددددسّلس ي ةقخددد بس ملل حاسدددو مللطبددددث فتدددّ لسفدددت خدددد   ملل تدددر  

ا بيايدد  ةيددو لددّج قخدد بس ملل حاسددو 6111يددسّلسم فددي مللعدد م  66208يددسّلسم قت بددو  60.13جحددا  6102ملل ددسّلس ي فددي فسنادد  مللعدد م 

 ا ةملزهّة  ملل  لي تاوح ملك:6111خبر    تم مللع م ق .18.قت نجم ا  6102قخير بن  تم  3222مللطبث إل  

 6111/6102(:عدد الصيدليات ومخابر التحليل الطبي في فرنسا خالل الفترة 14-04ال دول رقم )

Au 31 décembre 2000 2005 2015 2016 

Pharmacies 22 698 22 610 21 591 21 403 

Laboratoires 4 084 3 876 3 841 3 766 

Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,France ,2018,P91 
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ةب زهددّتث لددن ملتج دد ق لمدد  مللسل تددم مللصددهسم  اتح ددو ملتج دد ق لمدد  مللسل تددم مللصددهسم ملنس ددل مللردد ني  عددّ ملتج دد ق لمدد  ملزهي تددم 

قددن ج لجهدد  ملذهمددي ملت يدد لي  %00.0ق جحددا ملت  ي لسددم فددي فسنادد ا ةلددالي ملزهكاقددم ملل سناددسم أهيسددم  ايددر  لهددهمل مللتطدد ع  سددث لا دد

لمدد  هددهمل مللتطدد ع ا ةلح ددو فسنادد  قددن  سددث ملتج  ددق لمدد  مللسل تددم مللصددهسم ملنس ددل مللردد ني بددين جة  ملتلخدد ج ملألةنبددي ةملنس ددل مللسمللاددس 

ملتلحدد ج ملتةنةبدددي )  ( ةأن جسدد  ةمللىددث لح دددو ملنس ددل ملألة  بددين%06.0( ا ثا اددسمل)%02.0ل نسدد   عددّ كددو مللاتتدد ي ملن حدددّ  ملتقسدكسددم )

 هكاقي لم  ةط ع مللصهم في فسنا  :(ا ةملزجّة  ملل  لي تاوح ملتج  ق ملز00.6%

 6112/6102(:االنفا  على القطاع الصحي في فرنسا خالل الفترة 14-02ال دول رقم )

 مللا ّ : قاسان أةنة

GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

France 199 687 208 639 209 461 223 415 230 522 236 259 242 027 249 015 252 368 257 194 

قددددددددددددددددددددددددن مل يدددددددددددددددددددددددد لي  

 %ملتج  ق 

 0. 0. 0..0 0..6 0..0 0..0 0..3 0..3  

Source :Euro stat, Healthcare expenditure statistics ,https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Health_care_expenditure , 18 September 2018, at 16:09 , 

cosulté le 21/10/2018 a 17 :53 

ةجظددسمل لاسل تددم مللصددهسم ملزجسددّ  مللىددث تحشددسى   دد  ملل ددعب ملل سنيددسث فهددؤ  ت ي عددان بصددهم  سددّ    ددكو لدد م قت نجددم ب لااددّملن  

 20.1ثددددام لانادددد   ة  81.0مملي ملنادددد اد ي ملنا دددد   م قددددن مللثددددرة ا  سددددث تااددددغ ق اثدددد  مللعيددددس ملن اةددددس لا سناددددسين لاددددّ مللدددداتج : 

  1لاس    .

 ءة موارد بشرية عالية الكفاثانيا: 

قدددن ثدددك ن فسناددد ا  %20.0جحدددا  6102عدددم ملل سنيدددسث مللعددد م قةيدددو لدددّج خسادددي ملزج ةةدددّ . اددداريس فسناددد  بكر فدددم فدددي جظ قهددد  ملل عاسمدددث

ثداما ةليرددو مللنادد   مللناددام ملأل بددر قددن  .2ة  61ملاثددث ملل ددعب ملل سنيددسث   يدداين لمد  ملل دده جملي مللعاسدد  ةلتددرملة  أليدد نهؤ بددين  ب ل د لية 

ةملزجددّة  ملل دد لي تاوددح  ثددام ا .3ة 31قددن مللنادد   لتددرملة  أليدد نهؤ بددين  %8.8.عاددسؤ مللعدد لي ا سددث أن لددّج ملزه يدداين لمدد  ردده ج  ملل 

 ملك: 

 6102(:عدد املتحصلين على شهادة التعليم العالي للعام 14-02ال دول رقم )

 قن مللاك ن %مللا ّ :

 25 à 64 ans dont 30 à 34 ans 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

France 36,9 32,2 48,8 38,1 

Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,France ,2018,P010. 

قاسد ن تدانة ا أة قدد   149.9 ا بادغ ملتج د ق لمد  ملل عاددسؤ  6102ةلدالي ملزهكاقدم ملل سنادسم أهيسدم  ايددر  لتطد ع ملل عادسؤ ف دي لدد م 

قددن مل يدد لي ملتج دد ق مللعدد م فددي فسنادد . ةةددّ لضدد لف هددهمل ملتج دد ق  %01أت باحددا (ا GDPقددن مللادد لج ملذهمددي ملإل يدد لي ) ٪ ..1يعدد ج  

تددانة فدددي بّملتددم مللري جياددد ي ا  261 .تدددانة ا قت بددو  8.81. تيرددو كدددو لايسدده أة ط لدددب ق اثدد  إج دد ق 0081بناددام  ايددر  قاددده لدد م 

                                       
1-INSEE ,TABLEAUX DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE , ÉDITION 2018, OP CIT ,P88. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Health_care_expenditure
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Health_care_expenditure
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مللردد جات ةمللعدد لي ا ةلحاددين ملل عاددسؤ ملتب ددّمل ي ةهادد   مللعّتددّ قددن مللعاملقددو ثدد هيت فددي هددهه ملللددد ج : زددد ج  فددي لددّج مللطااددم فددي ملل عاددسؤ 

 1ةملتنلت   باحس ملنعايين.

 6112/6102(:االنفا  على التعليم في فرنسا خالل الفترة 14-02ال دول رقم )

 6112 6112 6119 6101 6100 6106 6100 6104 6102 6102 

% من الناتج املحلي   1.3 5,4 5,7 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 

% االنفا  العاممن    01.0 01.0 01 01 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2 / 

Source : 

-http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

- source:Euro stat,The European Union and the African Union,edition 2018, Luxembourg -European Union-,2018 

p51. 

ا عاملععة مععاهرة قععادرة علععى التععدقلم وإتقععان التكنولوجيععات الحديثععة، 
وبنععاءا علععى مععا سععبق يمكععن القععول أن فرنسععا تملععك يععد 

 .فاي برورية لنمو اإلنتاجية

 ثالثا: البحث والتطوير

قت نجدددم  عددد م  ٪1.8قاسددد ن تدددانة ا بلدددد ج   0.8.( إلددد  DIRDلمددد  مللاحدددث ةملل طدددادس ) -صملزخددد -ا ةيدددو ملإلج ددد ق ملذهمدددي 6101فدددي لددد م 

. ةبهمللك سجو ملتج  ق ملذهمي لم  ٪1.1ا في  ين زملج مجؤ ملج  ق ملإلجملنملي بناام  ٪1.0ملل سك ي بناام مجؤ ملج  ق . ةةّ زملج .610

جةلدددم قدددن جة  ملتلحددد ج  68ةهدددا ألمدد  قدددن ملن اثددد  ملنتددّن   . 6101قددن مللاددد لج ملذهمدددي ملإل يدد لي فدددي لددد م  ٪ 6.3مللاحددث ةملل طدددادس جحدددا 

( لمدد  لمدد  فسنادد  ب لناددام تج  ةهدد  لمدد  مللاحددث ةملل طددادس ا فددي ٪ 6.0( ةأن جسدد  )٪ 3.3( ا  سددث ل  دداق كددو قددن مللاددادّ )٪ 6.1ملألةنةبددي)

 2 ين  سجو ملزجهاج مللاحرسم لا ةض  في  ع  مللااّملن ملألةنةبسم قرو إتط لس  ةإثا جس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 - Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018, op cit,P016. 
2-  Ibid,P01.. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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 (:االنفا  على البحث والتطوير في فرنسا14-02ال دول رقم )

 قاسان أةنةمللا ّ :

 2000 2005 2010 2015 (p) 15/14 

en % 

Dépense nationale de recherche et développement 

(DNRD) 

31 438 36 654 44 841 53 253 0,8 

Financement par les administrations3 14 272 16 921 19 172 21 773 3,7 

Financement par les entreprises 17 166 19 733 25 668 31 480 -1,2 

Part des entreprises dans la DNRD (en %) 54,6 53,8 57,2 59,1 /// 

Part de la DNRD dans le PIB (en %) 2,12 2,07 2,24 2,43 /// 

Dépense intérieure de recherche et 

développement (DIRD) 

30 954 36 228 43 469 49 839 0,8 

Exécution par les administrations3 11 605 13 725 16 014 18 083 0,5 

Exécution par les entreprises 19 348 22 503 27 455 31 756 0,9 

Part des entreprises dans la DIRD (en %) 62,5 62,1 63,2 63,7 /// 

Part de la DIRD dans le PIB4 (en %) 2,08 2,04 2,18 2,27 /// 

Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,France ,2018,P155. 

ليردددو  يسدددس مللا تددد ي مللىدددث ل كادددّه  ملل دددسك ي أة ملإلجملنملي ملل سنادددسم إل دددسمل  ملألبحددد ث فدددي فسناددد  أة فدددي ملزخددد نا ج تددد ي مللاحدددث 

قاسد ن  30.1ملل سك ي  جحا مجؤ ملج  ق قاس ن تانة ا ةةّ قرو  13.3جحا   6101(. ةةّ باغت في مللع م DNRDةملل طادس مللاطاسم )

قددن مللادد لج  % 3..6ةديرددو ملتج دد ق ملزهكدداقي لمدد  مللاحددث ةملل طددادس .قاسدد ن تددانة 60.8تددانة ا فددي  ددين قرددو مجددؤ ملج دد ق ملإلجملنملي ا

تنلتدد   ب تة  دد ج مللدداطنث ةلحتسددق ملل ايسددم ملتة  دد جتم ملنن دداج  ملتقددس ة ادد لّ لياسدد ي مللاحددث ةملل طددادس فددي ململذهمددي ملت يدد لي. 

 مللهت يا هؤ في لافير قا ا   ما ل ثاري ن.

ععا منععذ عععام  .صععفة عامععة يمكععن القععول أن فرنسععا تسععتثمر بعع خم فععي مجععال البحععوث والتطععويربو 
 
ععا ثابت وترتفععع قيمععة نفقااهععا ارتفاع 

وتشمل فروع االسعتثمار الرئيسعة فعي مجعال البحعوث والتطعوير صعناعة السعيارات .ؤاتيوال سّيما بفضل النظام الضريبي امل 6112

 عن األنشطة والخدمات اإلعالميعة
 
وععالوة .والصناعات ال وية والفضائية وصناعة األدوية واألنشطة العلمية والتقنية، فضال

عععل التكنولوجيعععا اإلحيائيعععة أو التك علعععى ذلعععك، تخعععتّف فرنسعععا فعععي مجعععاالت واععععدة مثعععل
ّ
نولوجيعععات املرتبطعععة بالبيئعععة. وبالفععععل، يمث

ا من رهانات التنمية الرئيسة
 
 .1االنتقال البيئي في فرنسا رهان

 رابعا: االستفادة من يد عاملة منتجة وديناميكية

 ةلدّ  . (.6102تدانة فدي ثد لم مللعيدو مللعد م  31.2لح و فسنا  قسمل ل ق تّقم ل نس  لمد  قاد ا  ملإلج   سدم لاد ل ي مللعيدو )

ةملل دكو ملل دد لي  فسناد  تددّ ل قادم مملي   دد    ل لسدما جظددسمل تنل د ع قعددّ  ملزه يداين لمدد  رده جملي ملل عاددسؤ مللعد لي قددن بدين مللاددك ن .

 تاوح لطان لكا م ث لم مللعيو  اب مللن    ب سنا :

 

 

                                       
ا أطاس  10/01/6108 ن سي تام،  /https://www.ambafrance.orgا قت   قن ان لم  ملناةس ملتلكترةني:االستثمار في فرنسالا ته س مللك لبا  - 1

 . 31:.0ا لم  مللا لم 10/00/6108لاي   تام 

https://www.ambafrance.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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 (:تكلفة ساعة العمل حسب النشاط بفرنسا14-02الشكل رقم )

 
Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,France ,2018,P21. 

ن اثددد   يسدددس  6102تدددانة فدددي لددد م  31.2 عدددّ فسناددد  ةمل دددّ  قدددن جة  ملتلحددد ج ملألةنةبدددي مملي لكا دددم مللعي لدددم مللع لسدددم فدددي مللاددد لم )

 قدد  لكددان مللتط لدد ي ا ب ثدد  ا   ملإلجملن  مللع قددم(ا ةل  ددّن مللددّجي ن  ة ئيددم  ألمدد  ملت ددان لاي دد  بءجسكدد  ةمللاددادّ ةلا اددياا 
ً
نا. ةغ لادد 

لكا دددم مللسدددّ مللع قاددددم فدددي مللادددد لم ألمددد  فدددي مللتط لدددد ي مللىدددث لكددددان في ددد  مللتدددا  مللع قاددددم أ ثدددر قهدددد ن  ةلس دددل ردددسك ي أ بددددر ا قردددو مللط ةددددما 

 1ملألن طم ملن لسم ةملل أقسنسم.

باعتبارهعععا تكعععاليف  -بالفائعععدة علعععى املنشعععةت األجنايعععة نععععودوبصععفة عامعععة يمكعععن القعععول أن ارتفعععاع إنتاجيعععة العمعععل فعععي فرنسعععا 

  -تشغيل
 
 .في جميع قطاعات العمل وال سّيما في مجال البحوث والتطوير، مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية مثال

 الفرع الثالث: البنية التحتية:

 أوال: االستناد إلى بنى تحتية عالية ال ودة ورفيعة املستوى 

مل بدر قطد ن ملد ني ةلياك أتضد  فسناد  ن سه( ةقط ن مللشهن ملألة   هلك في ملةنةب  )لا با  في ملةنةب   لياك فسنا  أ بر قط ن لبلي  

فددي أةنةبدد  لاتددو مللسكدد ا )بدد ن و ردد ن  جيغا (.ةملدد ني ردداكم لااددكك ملزهّتّتددم ل لسددم مللاددسلم فددي أةنةبدد  بطاله .ةلح ددو فسنادد  ملنسلاددم 

 2قسو(.  001ا2مللاس عم ) ؤ قن مللطسق  11.ا00مللر لرم في أةنةب  قن  سث راكم مللطسق مللاطاسم ا قس 

 ثانيا: انتاج الطاقة في االتحاد االوروبي

ا أتدن سدجو 6101قت نجم  ع م   ٪1..قاسان طن ج   قك فئا ب جخ  ض  031.2ا باغ إج  ا مللط ةم ملألةلسم في فسنا   6102في ل م 

تدّ قددن قحطد ي مللط ةدم مللااةددم فددي قاسدان طدن ج دد  قكد فئا ةد ادس هدهمل ملتجخ دد ض  ادبب لياسد ي إغد ق مللعّ 032.2مجدؤ ملتج د ا 

 جّة  ملل  لي تاوح ملج  ا مللط ةم في فسنا :ةملز أ بر مللّة  ملج     لاط ةم في ملتلح ج ملتةنةبي    تم مللع م اة ع بر فسنا  

 6112/6102(:االنتاج االولي للطاقة في فرنسا خالل الفترة 14-09ال دول رقم )

 قاسان طن ج   قك فئمللا ّ :

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 مللاام

 575 130 527 137 638 136 387 135 576 133 287 135 905 134 081 128 604 135 452 133 فرنسا

source :http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_109a&lang=en 

                                       
1- Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,France ,2018,P21. 

2 .businessfrance , 6 reasons why you should invest in France, https://www.businessfrance.fr   

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_109a&lang=en
https://www.businessfrance.fr/
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ةل  دّن فسناد  جة  ملتلحد ج ملتةنةبدي  فدي ملج د ا مللط ةدم   %86.1ةد  ّن ملج  ا مللط ةم مللااةددم فدي فسناد  ة ئيدم ملتج د ا باحدا

جحددا  6101 م فسنادد ا  سددث ةيددو ملج   هدد  مللعدد – سددث تندد ج ج ددف مللط ةددم مللااةدددم ل لحدد ج ملألةنةبددي فددي باددّ ةمل ددّ فتدد   مللاادددم ا

 قاسان طن قن مللا   ملنك فئ.ةملزجّة  ملل  لي تاوح ملك: 006.8

 6102  (:االنتاج االولي للطاقة في فرنسا سنة 14-61ال دول رقم )

  %مللا ّ :                                                                                                                                     

 مللط ةم ملن جّج  مللط ةم مللااةدم مللغ ز ملل حؤ مللا  

1.2 1 1 86.1 01.2 

Source :euro stat, Energy, transport and environment indicators-edition 2017, Luxembourg, , European Union, 

2017 ,P38. 

  %01.2ملنس دل مللردد ني قددن ملج دد ا مللط ةددم ملتةلددي فددي فسنادد  بناددام   قدن خدد   ملزجددّة  ألدد ه ج  ددظ أن مللط ةدد ي ملن جددّج  لح ددو

ةدح ددات ملج دد ا مللط ةددم ملن جددّج  لمدد  كددو قددن : مللط ةدددم ملزخ ددبسم ا ط ةددم مللسددد   ا مللط ةددم ملل ياددسم ا مللط ةددم ملن ئسددم ا مللا  تددد ي 

أجظدس -(%61ل اي د  مللط ةدم ملن ئسدم  ) ( %6.ملزهضسدم ...إز ا ةليرو مللط ةم ملزخ بسم   م ملتثدّ قدن مللط ةدم ملن جدّج  فدي فسناد )

 -(.1-13ملنءهق نةؤ:)

(ا أق  ب لناام لاغ ز مللطاسعدي ةملل خدؤ فد  %1.2ةديرو ملج  ا مللا   ناام حاسام  ّمل تك ج قعّةم قن مل ي لي ملج  ا مللط ةم )

 ثدددترملجه قدددن :نةثدددس  ا لن جهيددد  فسناددد  ة ع يدددّ لمددد  ملثدددترملجهؤ قدددن ملزخددد نا  ب لك قدددو ةب زخ ددداص مللغددد ز مللطاسعدددي ا مللدددهت لتدددام ب

قاسددان طددن  1.0ملزجلملئسامللنددرةدج ةهالاددّمل ا ةلا ااددده فتددّ ك جددت فسنادد  لندد ج مللغدد ز مللطاسعددي ةلكددن بناددب حدداسام  ددّمل لددؤ ل جدد ةز 

 .6101قاسان طن ج   قك فئ ثام  1.2ة  6111ج   قك فئ مللع م 

 انتاج الكهرباء في فرنسااالنترنت و ثالثا:

سةًلد  لهد  فدي فسناد  قدن مللهس كدو ملألث ثدسم مملي ملزجداج  ملذخ  دم ل ل د تي ةخ يدم رداكم ة ا  سّ ملنن آي مللىث لي اك ف

 ب   في ملتلح ج ملألةنةبي. ةلياك فسنا  مل ني أ بر راكم  هس  .ملإلجترجت مللع لسم مللاسلم ةمللتزةدّ ب لكهسب   بأثع ن لا فاسم ةمل ب م

  ددف مللعتددّ ملألة  قددن مللتددسن ملزهدد لي ا ةد هبددها قادد امله   ددكو مل ناددبًس  قادده قاملنً ثدد تس مللالسددّ مللكهسبدد   فددي فسنادد   ةةددّ لددسا

قن إ ي لي إج  ا مللكهسب   في فسنا  ا  ٪26أث طسث قس لافس مللط ةم مللااةدم ةن    مللاّةج مللهسّنةلسكسم. ةليرو مللط ةم مللااةدم 

ملزخ تددددد  مللكهسةحدددددائسم )أةدددددو قدددددن ( ا ة ٪.( ا ةط ةدددددم مللسدددددد   )٪01( ا ةملزهدددددسملن  ملل تاسّتدددددم )٪06ق تدددددّق  لمددددد  مللط ةدددددم مللكهسق ئسدددددم )

.ةملزجددددّة  .610م قت نجدددم  اددددا %02.2ليددددرملةمل  ثددد اي بلددددد ج  ةددددّي ا  128.1جحدددا  6101ةةدددّ ةيددددو ملج ددد ا مللكهسبدددد   مللعدددد م 1(.6٪

 ملل  لي تاوح ملك:

 6110/6102(:انتاج الكهرباء في فرنسا خالل الفترة 14-60ال دول رقم )

 مللا ّ : ليرملةمل  ث اي

Pays  2001  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  % 2015  

 France  549,8 573,5 535,6 569,1 561,4 564,9 571,4 563,7 568,5 17,6 % 

Source : ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php           

                                       
1-  INSEE ,TABLEAUX DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE , ÉDITION 2018, OP CIT ,P022. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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( اةطدد ع ٪62قددن ملتثددت    ملندد جت مللن دد  ي تاسدده مللتطدد ع ملل ددا اي ) ٪20ملثددت    مللكهسبدد   تيرددو مللتطدد ع مللاددكنث ةب زهددّتث لددن 

 (.  سدددث  ع بدددر أن أثدددع ن مللكهسبددد   لبثدددس ألمددد  فدددي ملن اثددد  قدددن مللادددعس مللدددهت لّفعددده ملل دددسك ي .٪6( ة مللتطددد ع ملللنملادددي )٪6مللاتدددو )

ثدددع ن مللكهسبددد   بددد لسانة لكدددو  ساددداةمل  ثددد اي خددد   مللادددااملي مللدددر ث ملألخيدددر  فدددي ةملزجدددّة  ملل ددد لي يعدددسض  جظدددس  ل قدددم لمددد  ق اثددد  أ

 فسنا  )مللا ف مللر ني قن كو ثام(.

 6104/6102(:متوسط أسعار الكهرباء باليورو لكل كيلوواط ساعي خالل الفترة 14-66ال دول رقم )

Pays  610.  6101 6102  610. 6101 6102 

يمللتط ع ملل ا ا مللتط ع مللاكنث   

 France  1.021 1.028 1.020 1.10. 1.101 1.180 

SOURCE :EURO STAT, ENERGY, TRANSPORT AND ENVIRONMENT INDICATORS-EDITION 2017, LUXEMBOURG, 

EUROPEAN UNION, 2017,P21. 

ب لناام ل ثت    ملننزليا  في  ين لسمل عدت أثدع ن مللكهسبد     6102مللكهسب   مللع م ج  ظ قن خ   ملزجّة  أل ه ملنل  ع أثع ن 

ب لناددددام ل ثددددت    ملل ددددا ايا ة ع بددددر أثددددع ن مللكهسبدددد   فددددي فسنادددد  قعتالددددم قت نجددددم قددددس  عدددد  جة  ملتلحدددد ج ملتةنبددددي ةمللىددددث جدددده س قن دددد  

 بءجسك ا مللّملجي ن  ةأن جس .

 1ثاري نت  في فسنا  ب ل  لي:ب تح فم إل  ق  ثاق ت ييز ملنا ا ملت 

:لكد لسف  سدجسو ملل دسك ي ة  دغساه  فدي فسناد  أةدو قدن ملل كد لسف االستفادة من التكاليف املنخفضة لتو يل الشركات .0

في مللاتت ي ملن حّ  ةأن جس  ةمللس ب ن. ةقن  هم أخس ا لكا م إتج ن ملنك لب في قس ل ألي   ب ن و أةدو بضدع ين قدن لكا دم ملإلتجد ن فدي 

قن ملزجّتس ب له س أن إة قم .تانة لايتر ملنسبس في مللاام( 0028تانة لايتر ملنسبس في مللااما قت نجم بد  821طتم ة ات إجّ في لاّن )قا

 .في ملن ئم في باّملن قجيالم مللع سدن 0في ملن ئم قن قعّ  مللّخو لا سجا قت نجم بيعّ   0رس م في فسنا  لكاف أةو قن 

ملنسلاددم مللادد  عم قددن بددين ملألثدداملق ملن لسددم ل نسدد ا « تانةجسكادت بدد ن و»:لح ددو بانيددم بدد ن و ئععيساالسععتناد إلععى مركعع  مععالي ر  .6

ةملنسلاددم مللر لرددم فددي أةنةبدد  قددن  سددث ثدداّملي ملل ددسك يا ةملنسلاددم ملزخ قاددم ل نسدد  لايعدد ق ي  عياددم مللسدداملن ملل ددسنثا ةملنسلاددم مللر لرددم فددي 

  .أةنةب  فسي  تخل إجملن  ملأليا  ملن لسم

ملبددم لايهاسددين )بدد ن و هددي مللا هددم ملألةلدد  ل نسدد  ندداليسملي ملألليدد  (ا تاع بجععودة حيععاة مرموقععةاالسععتم  .3
 
: فسنادد  هددي ة هددم  ه

  .ةمللط ا )مللا هم مللر لرم ل نس ( ةمللاس    )مللا هم ملألةل  ل نس (

زددد ج  مللتددّن  لمدد   تيرددو ملتل يدد ج مللضددسدبث قددن أ ددو االسععتفادة مععن قععدرة عاليععة علععى التنععافس فيمععا يخععف تكلفععة اإلنتععاج ..

قاسد ن تدانة فدي لكا دم ملإلج د ا لا دسك يا قيد  يعد ج  زهد    1.ةقسر ق ملناداةلسم ةملل ضد قن ملجخ  حد  بتسيدم  (CICE) ملل ا فو ةمللعي لم

فسيددم ليدو بحاددا   111 111جتط دين قدن مللادد لج ملذهمدي ملإل يدد ليا ةثد ّلؤ ه لدد ن مللاتط د ن مللن دد   ملتة  د جت ةلاسحدد ن إ دّملث 

 .6161ل م 

فسناددد  هدددي مللاطدددو ملألةنةبدددي فدددي ملإلجملن  ملإللكترةجسدددما ةباغدددت ملنسلادددم مللسمل عدددم ل نسددد  فدددي هدددهمل  تنفيعععذ مععععامالت إداريعععة ماّسعععطة .1

ل ل دددد تيا ةقادددد ا   ملذجدددد  ا بادددد   لمدددد  مل ملددددم قعدددد تير ةهددددي: ملزخددددّق ي ملإللكترةجسددددم مللىددددث لافسهدددد  ملإلجملن  ملزهكاقسددددما ةمللانددددى ملل ح سددددم

  سج   .ملل عاسؤ لا

                                       
 ، france-la-de-etrangere-plomatie.gouv.fr/ar/politiquehttps://www.di، عشرة أسباب لالستثمار في فرنسا مللّبااق ثسم ملل سناسما - 1

 .12:.0لم  مللا لم  10/01/6108أطاس لاسه تام 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france
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دددةةددّ 
 
ا ملل دددسك ي ةملناددد خّقين قدددن .610ا مللدددهت ملل يددّ فدددي كددد جان ملألة /جيادديبر ن مللتددد جان ملزخدد ص ب بادددس  إجملن  ملل دددسك يقك

دددددق ملل  دددددسدد ملت  يددددد اي ملتثدددددمث ملنا دددددّ ملة  ددددد جمل بتسيدددددم .610-6103قاسددددد ن تدددددانة فدددددي لددددد قي  323ملة  ددددد ج  قاسددددد ن تدددددانة  022. ة ت 

 .6102-6101لا سك ي في ل قي 

 061أبسقدت فسناد  ملل  ةسد ي حدسدبسم قدس أ ثدر قدن  بال وإقامعة ميسعرة للمعديرين واملعوظفيناالستفادة من نظعم اسعتق .2

ةل  ندد إة قم ق ئيم )إن     املز ث س (Tax4Business) جةلم )قاس ملتزجةملا مللضسدبث(. ةلافس لا سك ي قح ةنمل حسدبس  ة سّمل

فددسجا  لسددك »ن دد ن س ملنا كددس  مللددهت تطاددق لاسدده ملثددؤ  يدد  ملثدد حّملت ملندداد ةجظدد م ملنامل اددم ألصدده ا مل .(6101لاياملهددب فددي لدد م 

 .6102ةثس و ط  س أصه ا ملن  ن س ملنا  سّتن قن ههمل مللاظ م ملب ّمل  قن   ج ي «. لسكست

 املطلب الثالث: تداعيات أزمة الديون السيادية االوروبية على القطاعات االنتاجية في فرنسا

 ةملللنملايملزخّقي افي ههمل ملنطاب ملنعك ث ي أزقم مللّتان مللاس جتم ملألةنةبسم لم  كو قن مللتط ع ملل ا ايةثااا ة  

 الفرع االول : القطاع ال راعي

ّ  قن أهؤ مللّة  ملللنمللسم في مللع لؤا فهث أة  قا ج زنملاي في ملتلح ج  ملرت سي فسنا  ا ةت للمل   ع
ً
 زنمللس 

ً
قاه مللتّتؤ بأ    باّمل

ة ع بددر قادد هيم مللتطدد ع ملللنملاددي فددي مللتسيددم ملنضدد فم حدداسام  ددّمل قت نجددم بادد يي مللتط لدد ي ملتة  دد جتم  سددث لددؤ ل دددو   .ملألةنبددي

قدددن ملإلج ددد ا ملللنملادددي ملألةنةبدددي  ثدددام  ٪ ..02ا ةةدددّ ثددد هيت فسناددد  بنادددام -ل دددكو ألددد همل -.%6ل ادددم   6112/6102خددد   ملل تدددر  

قددددن مل يدددد لي مللادددد لج ملذهمددددي فددددي فسنادددد   %3بناددددام  6102قاسددددان أةنةاةةددددّ ثدددد هؤ ملتج دددد ا ملللنملاددددي مللعدددد م  21311اقحتتددددم   6102

 ةملزجّة  ملل  لي تاوح ملك:

 (:ح م االنتاج ال راعي في فرنسا14-60ال دول رقم )

 قاسان أةنة مللا ّ :        

 
Source:Euro stat, Agriculture, forestry and fishery statistics 2017 edition, Luxembourg , December 2017,p43. 

ة   دددكو ملل   دددم ملل سنادددسم ن ددد ط  ملة  ددد جع  ق ييزملا سدددث  ع بدددر فسناددد  أة  قاددد ج ف مدددي ب إللحددد ج ملألةنبدددياإم باغدددت   دددم 

قددددن مل يدددد لي ملتج دددد اي مللاادددد  ي فددددي ملتلحدددد ج ملألةنةبددددي بتسيددددم  %61 ددددامللي 6101اع ملإلج دددد ا مللاسدددد  ي ملألةنةبددددي مللعدددد م فسنادددد  قددددن قجيدددد

قن مل ي لي ملتج  اي ملزهساملني في ملتلح ج ملألةنةبي %02جحا  6101قاس ن أةنة .ملق    ت   قن ملتج  ا ملزهساملني فتّني مللع م 61.0

 تاوح ملتج  ا مللاا  ي ةملزهساملني في فسنا :قاس ن أةنة.ةملزجّة  ملل  لي  6.2.بتسيم 

 (:ح م االنتاج النباتي والحيواني في فرنسا14-64ال دول )

 قاسان أةنةمللا ّ :

 6102 6101 .610 6103 6106 6100 6101 6110 6118 6112 مللاااملي

 االنتاج النباتي 

 30382 30120 328.8 .1100 .6032 .2.02 .66.. .3601 ..331 .111. 

 نتاج الحيوانياال  

 63080 62023 63081 63200 62608 62182 62001 62280 62281 61122 

 ملتج  ا ملل  مي

 22280 28860 23210 2.308 20011 23183 23000 21221 2112. 21222 

 قن مللّملج مللا  رم ملل ي جمل لم  ة لّ  بس ج ي أنيسث.ملن ّن:
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لح دو ملنسلادم ملألةلدد  فدي ملتلحد ج ملألةنةبدي ب لناددام  إلج د ا ملل دياّن ةملزهاداا اةةددّ ل ييدز فسناد  ب نل د ع ةلاداع إج   هدد  ملل  مدياإم 

ا ملقدد  ب لناددام إلج دد ا  6102قددن إج دد ا مللااجددس فددي ملتلحدد ج ملألةنةبددي مللعدد م %30قددن ملل ددياّن مللاددكست  6102ةيدو ملج دد ا فسنادد   مللعدد م 

(ة عبدددر فسنادددد  أ بدددر قادددد ج ٪ 08.1ملألةنةبسددددم بنادددام )لمدددد   دددامللي خيددددو إج ددد ا ملزهاددداا  6102ملزهاددداا ةةدددّ ملثدددد حامي فسناددد  مللعددد م 

قدددن  %61ةيدددو ملج ددد ا فسناددد  لاتيدددد  6102لاتيدددد فدددي ملتلحددد ج ملتةنةبدددي ةخددد قو أ بدددر قاددد ج لاتيدددد فدددي مللعددد لؤا ةب زهدددّتث لدددن مللعددد م 

 %00جحدا  6102لعد م مل ي لي ملج  ا ملتلح ج ملتةنةبيا ةلح و فسنا  أتض  قس ل ملل ّملن  ب لنادام تج د ا مللدهن   سدث ةيدو ملج   هد  مل

بنادددام  6102قددن مل يدد لي ملج دد ا ملتلحدد ج ملتةنةبدددي لاهن .ةةددّ مل  اددت ملنس ددل مللرددد ني ب لناددام تج دد ا ملل ددعير فدددي ملتلحدد ج ملألةنةبددي مللعدد م 

 فتدددّ مل  ادددت فسناددد  قس دددل ملل دددّملن  ب لنادددام 6101قدددن ملتج ددد ا ملت يددد لي لا دددعير  فدددي ملتلحددد ج ملألةنةبياأقدد   مللعددد م  %02ملج دد ا ةدددّني  

 قن ملتج  ا ملت ي لي لا عير  في ملتلح ج ملألةنةبي. %60تج  ا ملل عير ةّني جحا 

أقددد  ب لنادددام إلج دددد ا ملزخضدددس ةملل امل ددددها ل خادددف فسناددد  باحددددا  لدددن قا فاددددي   ملألةنةبسدددين ا ة عدددّ فسنادددد  نمل دددس أ بددددر جةلدددم قا جددددم 

قددددن ملزخضددددس قغسةثددددم لمدددد  قادددد  م ةددددّني ا قاسددددان طددددن  1.2ةسيددددم  6102لءخضددددس فددددي ملتلحدددد ج ملتةنةبددددي  سددددث ةيددددو ملج   هدددد  ثددددام 

( ا ةنغددؤ 6116قاسددان طدن فددي لدد م  ..2هك د ن ا ةةددّ ملجخ دد  إج د ا ملزخضددس ملل سنيددسث خد   ملزخياددم ل ددس ل ًقد  ملن حددسم ) 681.111

ملددك لسفددت مللاددااملي ملألخيددر   ملثدد تسملنمل فددي ملتج دد ا. ةلندد ج فسنادد  قجيالددم ق االددم قددن ملزخضددسملةملي   ددكو  ايددر ا ةلكددن ملذه ددالين 

 1قن إ ي لي ملذه يسو. ٪ 61مللسئياسين هي  مللطي طؤ ةملزجلن ا مللىث ليرو ق  تتسا قن 

ا  مللا دو %01قدن مل يد لي ملج د ا ملزخضدس فدي فسناد  لساي د  كدو قدن ملزجدلز بنادام %.0نادام  6102ةةّ قرو ملج  ا  مللطي طؤ مللع م 

فتدّ ةيدو ملتج د ا ملل سنيدسث مللعد م   ملج د ا مللطيد طؤ(ا ةب زهدّتث لدن مجدؤ .1-.1)ملنءهدق نةدؤ   %1ةمللتسةجبس   بناام   %8بناام 

قدددن مل يددد لي ملج ددد ا ملتلحددد ج ملتةنةبدددي لاطي طؤا سدددث لح دددو فسناددد   %1..بنادددام  -( .1-11ملنءهدددق نةدددؤ  )-ألدددف طدددن 200جحدددا  6102

 ل نس . 31ملنس ل مللا  س في ملتلح ج ملتةنةبي ب لناام تج  ا مللطي طؤ.ةملنس ل 

قاسان  6.8ا   6102ا ف عّ فسنا  قن ملنا جين مللسئياين في ملتلح ج ملتةنةبي بحجؤ ملج  ا ةّن مللع م أق  ب لناام إلج  ا ملل امل ه

 قاسدددان  3.3ةبالادددّمل )ا قاسدددان طدددن( 0.1قاسدددان طدددن( ا ةإثدددا جس  ) 01.1طدددن ا قيددد  تجعاهددد  نمل دددس أ بدددر قاددد ج ف  هدددم أةنةبدددي ةنمل  إتط لسددد  )

 2طن(.

هك دد ن ا ةةددّ ملجخ دد  إج دد ا ملل امل دده ملل سنيددسث خدد   ملزخياددم ل دددس  021.111ا  ةةددّ ةددّني ملنادد  م ملنغسةثددم قددن ملل امل دده  

( ا ةنغددددؤ ملددددك لسفددددت مللاددددااملي ملألخيددددر   ملثددد تسملنمل فددددي ملتج دددد ا. ةلندددد ج فسنادددد  قجيالددددم 6116قاسددددان طددددن فددددي لددد م  ..3ل ًقددد  ملن حددددسم )

 3مللاك  ندن.ق االم قن ملل امل ه   كو  اير ا ةلكن ملذه الين مللسئياسين هي  ملل     ا ملزخاا ة 

قددن  ٪ 01.1قاسددان طناةبناددام  0.1قددن مل يدد لي ملج دد ا ملل امل دده فددي فسنادد  بيتددّملن  %13جحددا  6102ةةددّ قرددو ملج دد ا ملل  دد   مللعدد م 

اا ملزحجؤ ملت ي لي ل ج  ا ملألةنةبي لا     ا ل ع بر بهلك فسنا  مل لث أ بر جةلم قا جم لا     في ملتلح ج ملألةنةبي ا لساي د  ملج د ا ملزخد

 .-(.1-12أجظس ملنءهق نةؤ) -ألف طن 602قن مل ي لي ملج  ا ملل امل ه بتسيم ملج  ا ةّني ا  %2  ندن  بناام ة مللاك

                                       
1-  FRANCEAGRIMER FACTS SHEETS ,FRUIT AND VEGETABLES- SECTOR VEGETABLE  -,FRANCE,2018,P0. 
2-PRODUCE REPORT,French Fruit and Vegetable Industry Overview, https://www.producereport.com/article/french-fruit-

vegetable-industry-overview-0 ,   11/12/2017 cosulte le 13/10/2018 a 10 :26. 

3-  FRANCEAGRIMER FACTS SHEETS ,FRUIT AND VEGETABLES- SECTOR FRUIT  -,OP CIT,P1 

https://www.producereport.com/article/french-fruit-vegetable-industry-overview-0
https://www.producereport.com/article/french-fruit-vegetable-industry-overview-0
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لددن ملنادد ا  ملن اثدد   ٪1ا ة بناددام  6101(  لددن مللعد م ٪2-قددن ملل  دد   بناددام ) 6102لتدّ ملجخ دد  ملإلج دد ا ملل سنيددسث  مللعد م 

املتجخ دد ض فددي ملإلج دد ا تس ددس إلدد  لددأملس أنملإددسث غددسا فسنادد  –( .1-12أجظددس ملنءهددق نةددؤ ) -.6101-6100لااددااملي ملزخياددم ملألخيددر 

ب إلحدددد فم إلدددد  ملددددك ا أج  ملزج دددد ا ملتثدددد  ا  ي فددددي أةملخددددس ملل ددددسف إلدددد  زدددددد ج  6102 ايددددر ب نادددد ا غيددددر ملنسغدددداا فسدددده فددددي نبسددددس لدددد م 

 1ملإلج  ا في غ لاسم ملنا طق ملنا جم.

 اددب إ  ددد ئس ي ملناظيددم مللع نسدددم لالنمللدددم ة  6102ا مللعددد لمث لااط طدد  ثدددام بادددغ ملإلج دد ةب زهددّتث لدددن ملج دد ا مللاط طددد  فتددّ 

قدن مل يد لي ملتج د ا مللعد لمث لااط طد   سدث ةيدو  %62.3ا سدث لح دو ملل دين  قس دل ملل دّملن  بحدامللي قاسان طن  322.8  ملألغهتم

لمد  ملل دامللي  %8.62ة  %00.26ني ا قاسان ا ل اي   كو قن مللهاّ ةنةثس  بناام ملج د ا ةد00.06ّمجؤ إج   ه  قن مللاط طو إل  

ا ل ح دددو فسناددد  ملنس دددل ملل  ثدددس ل نسددد   -%2.08. -لا دددكو هدددهه مللدددّة  مللر ملدددم قج يعدددم  لتسداددد  ج دددف ملتج ددد ا مللعددد لمث لااطددد طو

 . -(  .1-18أجظس ملنءهق نةؤ )-قن مل ي لي ملتج  ا مللع لمث  %0.8بناام ملج  ا 

قت نجدددم  ٪ 8ة +  6101( قت نجدددم ب لعدد م  ٪ 1ا )+ 6102  ددم لااطددد طو  مللعدد م لمدد  مللددسغؤ قدددن للملتددّ ملناددد  م ملنلنةلددم ملذخ

(  ا إت أن إج ددد ا مللاطددد طو لدددسا  لاعددد م مللرددد ني لمددد  ملل دددامللي لسمل عددد  ةدس دددس ملدددك إلددد  مللظدددسةا 6101-6100بي اثددد  مللادددااملي) 

لدن قاثدؤ  ٪.  في ملدك ملل د  ي( بدد  ةةّ لسمل س ملإلج  ا ملل سنيسث لااط ط  )بي2ملزجادم مللايوم لم  أملسي لم  قح ا  مللاط طو.

قت نجم بي اث   خيو ثااملي ملألخير . ههه هي مللادام مللر جسدم لمد  ملل دامللي قدن مللترمل دس اةهدهمل   عدّ  ٪ 1ةا  6101ملزه  ج لع م 

 -(..1-10أجظس ملنءهق نةؤ )  - 6101 ابب    ا يسف   .610قت نجم   ع م  ٪06ب جخ  ض   ج  ا  6101أن لييز مللع م 

 عددّ فسنادد  ةمل ددّ  قددن أهددؤ قا  ددي مللءهددام فددي ملتلحدد ج ملألةنةبددي: فهددث أة  قادد ج لءهددام مللاتددس ا سععبة لالنتععاج  الحيععواني  وبالن

قدددن  ٪ 32.08ردددكو ملإلج دد ا ملزهسددداملني   6102. ةفدددي لدد م 6102ةمللر لرددم فدددي ملج دد ا زهدددؤ ملزخنزتددس ةمللدددّةمل ن ةهددهمل  ادددب مل  دد ئس ي 

مللعد لؤا  سدث ةيدو مل يد لي ملج د ا زهدؤ ملزخاد زدس   هام قدن ملزخاد زدس قس دل ملل دّملنمل  فدي تح و ملج  ا مللءوملتج  ا ملل  مي ملل سنيسث .

ألدددف طدددن قا جدددم بدددهلك لتسداددد  ج دددف  16001  ألدددف طدددن ا ةلتددداج ملل دددين ملتج ددد ا مللعددد لمث بحدددامللي  001030قتدددّملن   6102مللعددد م 

ألددف  00361ألددف طددنا 63822 حددّ  ملألقسدكسددم ا ملتج دد ا مللعدد لمث قددن زهددؤ ملزخادد زدس تاي دد  كددو قددن ملتلحدد ج ملألةنةبددي ةمللاتتدد ي ملن

ة ع بددر فسنادد  مل لددث أ بددر قادد ج أةنةبددي لءخادد زدس ا  عددّ أن جسدد  ةأثددا جس  .ةةددّ ةيددو ملج   هدد  لءهددؤ ملزخنزتددس مللعدد م طددن لمدد  ملل دداملليا 

قت نجدم ب لعد م  ( ٪(6ا جيا ط سدف فدي إج د ا زهدؤ ملزخنزتدس ملل سنيدسث  ا )+  6102ا ةةّ لسا مللع م ألف طن  2206,41جحا  6102

ا 6100ا  عدّ ملتجخ د ض مللدهت سدجو بّملتدم قدن مللعد م    .610ا قي  تا ّ  ملث يسملن ةلير  ملتج ع ش مللىث لا ظدت قاده لد م  6101

في  دين تح دو   .6112تات  جةن قا ا  ل م  6102إت أن ملإلج  ا في ل م   6102ةنغؤ ملللد ج  في ملإلج  ا مللىث لسفت   فسنا  مللع م 

 6102م قدددن مللدددّ  ا  ملنس دددل مللرددد ني ل نسددد   عدددّ ملج ددد ا زهدددؤ ملزخنزتدددس ا  سدددث ةيدددو مل يددد لي ملج ددد ا زهدددؤ مللدددّ  ا مللعددد م ملج ددد ا مللءهدددا 

ألدددف طدددن قا جدددم بدددهلك خيدددو  08101 ألدددف طدددن ا ةلتددداج مللاتتددد ي ملن حدددّ  ملتقسدكسدددم  ملتج ددد ا مللعددد لمث بحدددامللي 06622قتدددّملن   

ملل دداملليا ألددف طددن لمدد   00121ألددف طددنا   03163زدددو ة ملتلحدد ج ملألةنةبددي ا ملتج دد ا مللعدد لمث قددن زهددؤ مللددّ  ا تاي دد  كددو قددن مللبرمل

                                       
1-  MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION -SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE- , EN AVRIL 2017, 

LA DYNAMIQUE HAUSSIÈRE DES PRIX AGRICOLES À LA PRODUCTION S’ESSOUFFLE LÉGÈREMENT SUR UN AN DANS UN 

CONTEXTE DE REMONTÉE DES PRIX DES INTRANTS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE,AGRESTE PANORAMA - N° 2 -,FRANCE, 

JUIN 2017,P00. 
2-IBID,P5. 
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ة ع بر فسنا  مل لث أ بر قا ج أةنةبي لءهؤ مللّ  ا ا  عّ بالاّمل ةبسدط جس  .ةههمل  عّ أن ك جت لاااملي لّ  لح و قس ل ملل دّملن  فدي 

ألدددف طدددن( لمددد   1678ألدددف طدددنا  1804,06ل سنيدددسث )ا أتدددن ل ددداق ملتج ددد ا مللاالادددّت لمددد  ملتج ددد ا مل .610ملتلحددد ج ملتةنبدددي  ىدددى ثدددام 

فسنادد  قددن  سددث مجددؤ ملج دد ا لسمل عدد  أخددسمل لترليددب   6102ملنس ددل مللردد ني ا ل عددسا ثددام  6101ة  .610ملل ددامللي ل ح ددو فسنادد  مللاددن ين 

ألدف  0220جحدا  6102تدّ ةيدو ملج د ا فسناد  لءهدؤ مللدّ  ا مللعد م مللّ  ا في ملتلجد ج ملألةنةبدي إلد  ملنس دل مللر لدث ل د زح بسدط جسد  ا ف

( قت نجدددم ٪..6ملنل  لددد  فددي إج ددد ا زهددؤ مللدددّ  ا ملل سنيددسث  بنادددام  )+ 6101ألددف طدددن لبرتط جس .ةةددّ لدددسا مللعدد م  1791,26قت بدددو   طددن 

ملجخ  ح  فدي إج د ا زهدؤ    6102لتر س ة  هّ ثام  .610-6106ا ةههمل  عّ ةلير  ملتجخ  ض مللىث رهّن   مللاااملي قن   .610 اام 

تاتددد  جةن قاددد ا  مللدددهنة  مللدددهت  تدددق لددد م  6101ا  إت أن ملإلج ددد ا فدددي لددد م  6101( قت نجدددم ب لعددد م ٪ -6.0نيدددسث  بنادددام  )مللدددّ  ا ملل س 

أقدد  ب لنادددام تج ددد ا مللءهدددام قدددن ملألبتددد ن فسح دددو ملنس دددل مللر لدددث ل نسدد  ا  سدددث ةيدددو مل يددد لي ملج ددد ا زهدددؤ مللاتدددس فدددي مللعددد لؤ  مللعددد م  .6100

ألددف طددن قا جددم بددهلك لتسدادد   00112 اج مللاتتدد ي ملن حددّ  ملتقسدكسددم  ملتج دد ا مللعدد لمث بحدداملليا ةلتدد ألددف طددن 21.28قتددّملن    6102

ملجظس -ملل املليألف طن لم   2881ألف طنا   .068خيو ملتج  ا مللع لمث قن زهؤ ملألبت ن تاي   كو قن مللبرملزدو ة ملتلح ج ملألةنةبي ا 

ةةددّ لسفددت مللاددااملي قددن أةنةبددي لءهددؤ مللاتددس ا ل اي دد   أن جسدد  فددي ملنس ددل مللر ني.ة ع بددر فسنادد  بددّةن قادد زع أ بددر قادد ج ا -  .1-01ملنءهددق 

ا ةةدّ سدجو مللعدد م  6103-6106ملنل  لد  قاد يسمل فدي ملج دد ا زهدؤ مللاتدس  عددّ ةليدر  ملتجخ د ض مللىددث ردهّن   مللادااملي قددن   6102/.610

تاتدد   6102ا  إت أن ملإلج دد ا فددي لدد م   6101جددم  اددام ( قت ن ٪1.8ملنل  لدد  ط س دد   ددّمل فددي إج دد ا زهددؤ مللاتددس ملل سنيددسث  بناددام  )+ 6102

  .6100جةن قا ا  مللهنة  مللهت  تق ل م 

 الفرع الثاني: القطاع الصناعي في فرنسا

لتّ لسمل عت قك ن ملل ا لم في ملتة   ج ملل سنيسث   كو قطسج في ملزخياين ثام ملن حسم ل د زح ةطد ع ملزخدّق ي. ةدظهدس ملدك 

م مللتطددد ع ملل دددا اي فدددي مللاددد لج ملذهمدددي ملإل يددد لي قدددن  هدددم ا ةملجخ ددد ض مللعي لدددم ملل دددا لسم قدددن  هدددم  اسددد  قدددن خددد   ملجخ ددد ض قاددد هي

ا ملجخ ضدددت قادد هيم ملل دددا لم ملل حاداسم)ملل عدددّتن امللط ةدددم املنسددد ه ةإجملن  مللا  تددد ي ( فدددي  6102ة  0021أخددس .  سدددث أجددده بدددين لددد قي 

ين خ   ج و ملل تر  ا مل ااب ةطد ع ملزخدّق ي ةزجد   ايدرمل ا قدن  دامللي ا في   ٪ ..00إل   ٪ 66.3مللا لج ملذهمي ملإل ي لي ب لا ف  قن 

أ ثدددر قدددن ج دددف ةان ددد   6102-0021. ةب زهدددّتث لدددن مللسدددّ مللع قادددم فتدددّ فتدددّي ملل دددا لم ملل حاداسدددم خددد   ملل تدددر  ٪ 12.0إلددد   ٪ 6...

مللام ئف في ةط ع ملزخّق ي. ةهكهمل ا في مللاام في  ين لض لف لّج  11111قاسان في ملذجياع أة ق  تتسا قن  6مللع قام ا أ ثر قن 

 06ا بيايد  ملنل عدت   دم ةطد ع ملزخدّق ي بيتدّملن  ٪01إلد   ٪66جتطدم قدن  00ملجخ ضت   دم ملل دا لم قدن إ يد لي مللعي لدم باملةدس 

 ةقن ج  سم أخس  ا لم  مللسغؤ قدن ملجخ د ض نادام قاد هيم ملل دا لم قن مللتا  مللع قام)أجظس ملنءهق      (. ٪11إل   ٪33جتطم ا قن 

 أجظس ملل كو: 1في مللا لج ملذهمي ملت ي لي ا لض لف مجؤ ملإلج  ا ملل ا اي خ   مللر ملين ل ًق  ملن حسم. 

 

 

 

 

 

                                       
1 -Marie-Claire Cailletaud ,  Industrie : un moteur de croissance et d’avenir,  Les editions des journaux officiels,France, MARS 2018 , 

p51.  
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 (:ح م القيمة املضاقة للقطاع الصناعي14-09الشكل رقم )

 
Source :Marie-Claire Cailletaud ,  Industrie : un moteur de croissance et d’avenir,  Les editions des journaux 

officiels,France, MARS 2018 , p52. 

ا  سدث لدؤ  سدجو مللتسيدم ملنضد فم قدن  6118لتّ ملجخ ضت قاد هيم ملل دا لم فدي مللاد لج ملذهمدي ملت يد لي   دكو  د ج فدي لد م 

نيددددسث ملنادددد ا  مللددددهت ك جددددت لاسددده ةاددددو هددددهه ملألزقددددما ةقاددده ممل  ملزهددددين تامل دددده ملإلج دددد ا ملل س  6102ملل دددا لم قادددده ملألزقددددم  ىددددى ثدددام 

ق  كو إلل ج    غسوا ةههمل لم  مللسغؤ قن لافس  يسس مللظسةا ملنامللسم لهلك )ملجخ  ض لك لسف مللدا   ا ةملجخ د ض يد جنملي 

ةةدددددّ  1مللسدددددانة ا ةملجخ ددددد ض أثدددددع ن ملل  ئدددددّ ( ا  سدددددث ك جدددددت فسناددددد  مللاادددددّ مللا سدددددّ مللدددددهت لدددددؤ ياددددد طس إ سددددد   أن دددددط ه ملل دددددا لسم. 

ا ةةدّ مهدس هدهمل ملتجخ د ض 6102مللعد م  %00.1إلد   6111مللع م  %.6ت ي لي قن ملجخ ضت قا هيم ملل ا لم في مللا لج ملذهمي مل

  اس  خ   ملألزق ين ملألةنةبسم ةملألقسدكسم ةملل كو ملل  لي تاوح ملك:

 (:مساهمة قطاع الصناعة في القيمة املضافة14-61الشكل رقم )

 
source:https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-3a.html?lang=en  

قت نجدم  ٪1.0قسدج  نادام  غيدر   ا لا طدأ ملإلج د ا ملل دا اي   دكو  ايدر 6102ةب زهّتث لن مجؤ ملتج  ا ملل ا اي ف ي ل م 

ا ةب ل دد لي ج  ددظ أن ملتج دد ا ملل ددا اي ت تددلمل   .610ثددام  %1.6قت نجددم  اددام  ٪0.0يددر   بناددام أتددن سددجو  زددد ج   ا 6101 اددام 

                                       
1 -Marie-Claire Cailletaud ,  op cit, p52.  

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-3a.html?lang=en
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. اةدس ددس 6101نغددؤ ملللدد ج  ملنءهامددم مللىدث سددجات مللعد م  6112لاددّ ألمد  قادد ا  لده ا مللددهت لدؤ ملل ايددو إلسده فددي لد م  ٪ 2.1أةدو قدن 

ا ب تح فم إل  لا طأ إج  ق ملألثس لم  مللااس  6102ا لم ملل حاداسم في ل م إل  لا طأ ملإلج  ا في ملل  6102لا طأ ملتج  ا ملل ا اي ل م 

. ةفددددي ةطدددد ع 6110ملن ددداعم   ددددكو ط سددددف ا ةلكدددن لااددددام مللر جسددددم لمددد  ملل ددددامللي ا ك جددددت ةليدددر  قي ملاددددم ل اددددك مللىدددث لا ظددددت ةاددددو ملتزقدددم 

(. ة عطدددو ملإلج ددد ا فدددي لكسددددس فحدددؤ ٪1.0-ن )ملل دددا ل ي ملل حاداسدددم ا ملجخ ددد  يدددا لم ملألغهتدددم ملللنمللسدددم  ادددبب قدددسض أج اددداجلمل مللطسدددا 

. ةب زهدددّتث 6101فدددي لددد م  ٪2.8(  عدددّ أن لددسا زدددد ج  قع بدددر  ةمللىدددث ةدددّني ا +  ٪0.3 -) 6102مللكددا   ادددبب ملإلحدددسملب ي فدددي نبسدددس لددد م 

 %2.0ا  قت نجددددم 6102مللعددد م  %2..)  6102يدددا لم قعدددّملي مللاتدددو فعمددد  مللدددسغؤ قدددن جتا قسكست ددد  أت أن ملج   هددد  لدددسا لسمل دددس مللعددد م 

 6102( ا إت أ    تامل هه   ع  ملنعاة ي ةب زخ اص يا لم مللط ئسمليا ةب نت بو لسا ملج  ا مللااس مللسأثي لسم  ثام  6101مللع م 

ا  عددددّ أن كدددد ن  + 6102مللعدددد م   ٪1.1ا فدددي  ددددين لا طددددأ إج دددد ا "ملل دددا ل ي ملألخددددس  )+  6101مللعدددد م  %1.2قت بددددو  %0.2زدددد ج  ةددددّني ا  

مللعدددد م  %1.8)  6101لمدددد  ج ددددو ةليددددر    6102أقدددد  ب لناددددام لاط ةددددما ملنسدددد ه ةملجملن  مللا  تدددد ي فتددددّ   فظددددت مللعدددد م  (ا6101مللعدددد م  0.1٪

 ةملزجّة  ملل  لي تاوح ملك:1(  عّ ل قين قن ملتجخ  ض.6101مللع م  %1.2ة  6102

 6102-0921(:ح م االنتاج الصناعي في فرنسا خالل الفترة 14-62ال دول رقم )

 ةقاس ن أةن مللا ّ :

 1980 1990 2000 2010 2016 16/15 

Ind. manufacturière, ind. extractives et autres 304,4 562,4 760,0 853,8 888,2 0,9 

Ind. extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution          27,7 54,7 74,2 143,8 145,4 0,8 

Fabr. de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base 

de tabac 

52,1 104,7 121,6 141,2 157,4 -0,9 

Cokéfaction et raffinage 24,7 20,6 36,0 46,7 32,5 -1,3 

Fabr. de machines et d'équip. électriques2 39,2 71,7 104,9 80,6 81,5 1,7 

Fabrication de matériels de transport 25,2 59,7 100,3 103,1 132,8 4,6 

Fabrication d'autres produits industriels 135,4 251,1 323,0 338,3 338,6 0,5 

             Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,France ,2018,P008. 

 ثالثا:قطاع الخدمات

قددن مل يدد لي مللتسيددم ملنضدد فم فددي فسنادد  ا  %28.2ة %.2قدد  بددين   6111/6102لتددّ ثدد هؤ ةطدد ع ملزخددّق ي فددي فسنادد  خدد   ملل تددر  

لسداخ   ةادس   %..28بنادام  6101ةةّ ةيدات قاد هيم ةطد ع ملزخدّق ي فدي مل يد لي مللتسيدم ملنضد فم فدي فسناد  إلد  منةن د  فدي مللعد م 

جظسمل ل أملسه بأزقم مللّتان مللاس جتم ملتةنةبسم ةمللىث أملسي   كو  اير لم  ملزخّق ي ملن لسم ا لسع ةج ملتنل د ع خد    ةملك  6100مللع م 

 مللاااملي ملل  تم ا ةملل كو ملل  لي تاوح ملك:

 

 

 

 

 

                                       
1-  Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,op cit,p112. 
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 ( : مساهمة الخدمات في اجمالي القيمة املضافة في فرنسا14-60الشكل رقم)

 
Source :https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-3a.html?lang=en  

ث تطب ههمل ةب زهّتث لن مللعي لم في ههمل مللتط ع فهث   كو   م ملألثّ قن مل ي لي مللعي لم في ملتلح ج ملألةننةبي ا فتّ مل

لتط ع ملللنمللدما ةةدّ لسفد   % 6.1لتط ع ملل ا لم ة % 02.1قت بو  6102قن مل ي لي مللع قام في فسنا  مللع م  %80مللتط ع جحا 

لسمل عددد  فدددي ملثددد تط ا مللسدددّ مللع قادددم ل ددد زح ةطددد ع ملزخدددّق ي ةمللدددهت لدددسا  6111/6102ةطددد اي ملللنمللدددم ةملل دددا لم خددد   ملل تدددر  

 ةملل كو ملل  لي تاوح ملك: 6102مللع م  %80إل   6111لع م مل %22زد ج  في مللسّ مللع قام قن 

 ( :العمالة في قطاع الخدمات في فرنسا14-66الشكل رقم)

 

Source : https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-3a.html?lang=en 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-3a.html?lang=en
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 املبحث الثاني: تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على تدفق االستثمار األجنبي املباشر إلى فرنسا.

  لددهلك فدي هددهمل يع بدر ملتثداري ن ملأل ابددث ملنا ردس فددي فسناد  أ ددّ أهدؤ ملنارددسملي مللىدث  ع يددّ لاي د  مللّةلددم فدي لحتسددق ملل ايسدم ملزخ يددم   د

ملناحدث   ةلاد  ملل طدسق إلد  لدّمللس ي أزقدم مللدّتان مللادس جتم فدي قاطتدم مللسدانة لمد  مجدؤ ملتثداري ن ملأل ابدث ملنا ردس مللداملنج إلد  فسنادد  

 ب إلح فم إل  ج ست   قن ههه ملتثاري نملي أق م مللّة  ملألخس .

 باشر الوارد إلى فرنسااملطلب األول:تداعيات أزمة منطقة اليورو على االستثمار األجنبي امل

ثددااا ة  فددي هددهمل ملنطاددب ملنعك ثدد ي ملزقددم مللددّتان مللاددس جتم ملتةنةبسددم لمدد  ملتثدداري نملي ملت ابسددم ملنا رددس  مللدداملنج  ل سنادد  ةهددهمل  عددّ 

 ملزهّتث لن ج يب فسنا  قن مل ي لي ملتثاري نملي ملت ابسم مللاملنج  لاع لؤ .

 6102األجناية املباشرة في العالم لسنة  الفرع األول:نصيب فرنسا من اجمالي االستثمارات

قددن لددّفت ي ملتثدداري ن  ٪13أة  مللااددّملن ملن اتسددم ل ثدداري نملي ملأل ابسددم ملنا رددس  ا  سددث ليرددو  6102لظددو مللااددّملن ملن تّقددم مللعدد م 

ث ملنا ردددس مللددداملنج  إلددد  باسدددان جةتن(ا ةلمددد  مللدددسغؤ قدددن ملتجخ ددد ض ملزهددد ج فدددي لدددّفت ي ملتثددداري ن ملأل ابددد 801ملأل ابدددث ملنا ردددس مللع نسدددم )

 قاس ن جةتن(. 300( ا لظو مللاتت ي ملن حّ  مللّةلم ملنضس م مللسئياسم ل ثاري ن ملأل ابث في مللع لؤ )٪33-أقسدك  ملل ي لسم )

 فدي لدّفت ي ملتثداري ن ملأل ابدث ملنا ردس مللداملنج  مللسده بنادام 
ً
 قءهامد 

ً
نجددم ا قت  6102مللعد م  ٪62ةةدّ سدجو ملتلحد ج ملألةنةبدي ملجخ  حد 

قاسد ن جةتن. ةبدهلك ثد كان فسناد  قددن  11ل  دو إلدد   ٪22افدي  دين سددجات فسناد  زدد ج  بنادام  6102مللعد م  %08ب جخ د ض ةدّن ا 

. ةملل ددكو ملنددامللي تاوددح 6102بددين مللااددّملن مللع ددس  ملألةلدد  فددي مللااددّملن ملنضددس م مللسئياددسم ل ددّفت ي ملتثدداري ن ملأل ابددث ملنا رددس فددي لدد م 

 ملك:

 6102دول في العالم مستقطبة لالستثمار األجنبي املباشر الوارد لسنة  01: أك ر (14-60الشكل رقم)

 مللا ّ : قاس ن جةتن أقسدكي

 
Source : BUSINESS FRANCE, RAPPORT SURL’INTERNATIONALISATION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAIS-Bilan 2017 des 

investissements étrangers en France- RAPPORT ANNUEL 2017,France, 2017,p17. 

قددن خدد   ملل ددكو ألدد ه ج  ددظ أن فسنادد   ع بددر مللا هددم ملل  ثددعم ل نسدد  كددأ بر جةلددم  ق اتسددم ل ددّفت ي ملتثدداري ن ملأل ابددث ملنا رددس فددي 

 أتن ك جت لح دو ملنس دل مللاد  س ل نسد ا ةلظدو فسناد  ةمل دّ  قدن مللا هد ي ملألةنةبسدم 6102قسمللب قت نجم  اام  6مللع لؤاةةّ لسمل عت 

 مللسئيادددسم ل دددّفق ملتثددداري ن ملأل ابدددث ملنا ردددس فدددي  ملتلحددد ج ملألةنةبدددي  عدددّ كدددو قدددن بسدط جسددد   ةملتسلادددّمل ا ةب ل ددد لي  ع بدددر ملتسلادددّمل أ بدددر جةلدددم

 قاس ن جةتن(  لم  ملل امللي. 11قاس ن جةتن ا  22ق اتسم ل ثاري نملي ملت ابسم ملنا رس في قاطتم مللسانة لاي   فسنا  ا )
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 داعيات أزمة اليون السيادية في منطقة اليورو على ح م االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى فرنسا.الفرع الثاني:ت

 .6112/6102ثاح ة  في ههمل مللعا س لسض لّفت ي ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس إل  فسنا  خ   ملل تر  

 .6112/6102الفترة (:تدفق االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى فرنسا خالل 14-62جدول رقم )

 مللا ّ :قاسان جةتن

 

 

source :http://unctadstat.unctad.org 
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 ملن ّن: قن مللّملج مللا  رم ملل ي جمل لم  بس ج ي ملزجّة  أل ه

سددجو منةلدده ثددام  6112/6102ج  ددظ قددن خدد   ملزجددّة  ألدد ه أن مجددؤ ملتثدداري ن ملأل ابددث ملنا رددس مللدداملنج إلدد  فسنادد  خدد   ملل تددر  

ل دد ع مجددؤ ملتثدداري ن ملأل ابددث ملنا رددس مللدداملنج لاعدد لؤ أ يددس ةمللددهت ةيددو إلدد  منةلدده  قاسدد ن جةتن  ةهددهمل لددلملقن قددس ملن  23.1بحددامللي  6112

 ددددددا  ملتثدددددداري ن هددددددهمل مللايددددددا فددددددي  6118فددددددي لتسدسهدددددد  لاددددددام  UNCTADقاسدددددد ن جةتن ا ةةددددددّ لددددددلي  0820.2قسددددددج   ددددددامللي  6112ثدددددام 

جحدددد    دددددرير  قدددددن مللعدددد لؤ.  يدددد  ثدددد هؤ ملنل دددد ع أنبدددد   ملتثدددداري نملي ملأل ابسددددم ملنا رددددس  إلدددد  مللايددددا ملنسل ددددس ةملألجمل  ملتة  دددد جت مللتددددات فددددي أ

فددي نفددس ةسيددم لياسدد ي ملتجددّق ا ةملتثدد حاملم لبددر ملزهددّةجا ةمللىددث رددكات ملزجددل  ملأل بددر قددن  -ةب ل دد لي يددعاج ةسيددم أثددهيه  -ملل ددسك يا 

 ابسدددم ملنا ردددس  ملتثددد يسملن فدددي ملتثددداري نملي ملأل ابسدددم ملنا ردددس . ةأفددد ج ملل تسددددس بدددأن قدددن ملألثدددا ا ملألخدددس  مللددددىث   ددددلي ملتثدددداري نملي ملأل 

 ادد حام لادد  مللا ديب مللكايدر قدن  6112ثس ث ي ملتج     ملتة  د جت ة دها ملتثداري نملي ملأل ابسدم. ةلاتد  مللدّة  ملن تّقدم مللعد م 

  ا ةةدّ ل دّني مللدّة  6112قت نجدم ب لادام  %.0..3قاسد ن جةتن بلدد ج  ةدّني ا  0611لّفت ي ملتثاري ن ملأل ابث ملنا ردس قسدجام 

قددن  %22قاسدد ن جةتن بناددام  8.1.6ملتةنةبسددم ة ئيددم مللددّة  ملن تّقددم ملن اتسددم ل ثدداري ن ملأل ابددث ملنا رددس فتددّ باغددت   ددت      ددامللي 

قددددن مل يدددد لي ملل ددددّفت ي  %.0مل يدددد لي ملل ددددّفت ي مللدددداملنج  لاددددّة  ملن تّقددددما ةةددددّ  ضددددت جة  ملتلحدددد ج ملألةنةبددددي بح ددددم ملألثددددّ بناددددام 

ن تّقدما ةدس دس ثدبب ملنل د ع ملل دّفق مللداملنج لادّة  ملن تّقدم لياقد  ةفسناد  خ ايد  إلد  قد  ل ي دس بده هدهه مللاملنج  لادّة  ملألةنةبسدم مل

 6102 6102 6101 .610 6103 6106 6100 6101 6110 6118 6112 6112 مللاام

 0201. 31021 13.2. 6220 3.621 02126 302.6 03801 31233 32103 23111 61362 فسنا 

http://unctadstat.unctad.org/
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ملقددددددو لح يزتددددددم زجددددددها لا  مللدددددّة  قدددددن ةامللدددددّ يدددددا لسما أثددددداملق ودددددخيما ةدددددّنملي لكاالا سدددددم نملةسدددددم ةبيودددددم ملثددددداري ندم  هملبدددددم أت

 1.ملتثاري نملي

مللدداملنج  إلدد  فسنادد  ةاددو ةبعددّ ملألزق ددين ملندد لس ين مللع نسددم ةملألةنةبسددم ج  ددظ أن هادد   ةإممل ة نجدد  بددين مجددؤ لددّفت ي ملتثدداري ن ملأل ابددث 

قت نجددددم  اددددام %10.21ة  %1.81.إلدددد   ددددامللي  6110ة   6118ملجخ دددد ض  ايددددر فددددي هددددهه ملل ددددّفت ي  سددددث ةيددددو هددددهمل ملتجخ دددد ض ثدددداىث 

ملنج إل  فسناد  لترمل دس يد ت ي ملتجدّق ا ةملل يادك لبدر ةدس س ههمل ملتجخ  ض مللكاير في لّفت ي ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس مللا  ا 6112

 لايا ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس في مللاااملي مللا بتم(  ابب ملألجمل  مللضدعسف لبثداملق 
ً
 نئياس 

ً
ملزهّةج مللّةلسم )ةمللىث ركات ق ّنمل

م 6118ب ل تر  ملنا مس  قن ل م  قت نجم 6110في مللسبس ملألة  قن ل م  %22ملن لسما  سث باغت ناام مللترمل س في ةسيم ههه ملل  ت ي 

 ا3 6118ثددام  %02قت نجددم ا  6110ثددام  %32ةةددّ لسمل عددت لددّفت ي ملتثدداري ن ملت ابددث ملنا رددس فددي مللعدد لؤ ب دد م ل قددم بناددام  2ا

ععععدم هدددهمل قدددن  هدددما ةقدددن  هدددم أخدددس  فتدددّ لسمل عدددت نغادددم ةةدددّن  ملل دددسك ي ق عدددّج  ملزجنادددسم لمددد  ملل اثدددس فدددي ملزخددد نا ةهدددهمل  ادددبب 

 ا4القتصاد العالمي وبعف الطلب العالمي وأزمة الديون السياديةاستقرار ا

لهبددهت  فددي لددّفت ي ملتثدداريسمل ملأل ابددث ملنا رددس مللدداملنج غمدد  فسنادد  ف دد ن  تسل ددس ةلدد ن  تدداخ   ا   6102-6101ةةددّ لسفددت ملل تددر  قدد  بددين 

  منة  ملتجخ  ض في ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس مللاملنج إل  فسنا  .610ةةّ سجات ثام 

ا ةدس س ههمل ملتجخ  ض ملزه ج في لّفت ي ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس مللاملنج  6103قت نجم بيا امله  مللع م %06فتّ ملجخ   بناام 

أزقدددم مللدددّتان مللادددس جتم إلددد  مللسكددداج ملتة  ددد جت مللدددهت يعي ددده ملتة  ددد ج ملل سنيدددسث ةمللدددهت قددد زمل  يعددد ني قدددن أملددد ن  .610ل سناددد  مللعددد م 

لحادددنا  قءهامددد   6102يودددم ملتثددداري ندم ملل سنادددسما لتر دددس  عدددسا ملألةحددد ع ملتة  ددد جتم ملل سنادددسم مللعددد م ملألةنةبسدددم ةمللىدددث رددداهت مللا

 ااب ملزجهداج ملناهةلدم قدن طدسا ملزهكاقدم ملل سنادسم مللىدث   ةلدت   هدّ  لحادين ملألةحد ع ملتة  د جتم ةةدّ ثد هؤ ملدك فدي ملنل د ع 

 قعّتي ملتثاري ن في فسنا  ةملزجّة  أل ه تاوح ملك.

 الثالث: هيكل رأس املال املستثمر في استثمارات اجناية مباشرة في فرنساالفرع 

ةبخدددد ا ملل  اددددير مللباددددس  لايااددددغ ملإل يدددد لي ل ثدددداري ن ملأل ابددددث ملنا رددددس ا فددددإن نأس ملندددد   ملأل ابددددث ملنادددداريس فددددي ملثدددداري نملي مل ابسددددم 

ملل دسةع أة مللتدسةض ملل ج نددما ةملل دكو ملل د لي تاوددح  قا ردس  ةدّ تكدان: نأس ملند   ملت  يد اي املل املئدّ ملنعد ج ملثداري نه ا ةدسةض بدين

 .6118/6102في فسنا  خ   ملل تر  هسكو نأس ملن   ملنااريس في ق  ن س مل ابسم قا رس  

 

 

 

 

                                       
اةنةاما 10اقجام مللا  ثامللعّج  العوامل املحف ة ل ذب االستثمارات األجناية املباشرة وطر  تقييمها دراسة حالة ال  ائربالسب   غسدبا  -1

 .016-010ا ص ص 6106ملزجلملئسا

 .601/06/6110ا10ا مللعّج نةؤ:"االستثمار األجنبي املباشر وإتجاهات  في الدول العربيةقجام ل لؤ ملتة   جا" - 2
ا  660ّج نةؤ :ا مللع "تقرير االستثمار العالمي يتوقع انتعاش االستثمارات اآلجناية املباشرة في معظم األقاليمقجام ل لؤ ملتة   جا "  -3

18/16/6100. 
4- MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY( MIGA) -WORLD BANK GROUP-,WORLD  INVESTMENT AND POLITICAL 

RISK 2010, WASHINGTON ,2011, P 14. 
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 (:هيكل رأس املال املستثمر في استثمارات اجناية مباشرة في فرنسا 41-62الشكل رقم )

 قاس ن أةنةمللا ّ :

 
Source :BUSINESS FRANCE ,Tableau de bord de l’attractivité de la France-edition 2017-,France , 2017,P11. 

قاسد ن  ..62 سدث بادغ   6102ركو مجؤ ملتثاري ن في نأس ملن   ملت  ي اي  )بي  في ملك ملتثاري نملي مللعت ندم( قا ا  قسل دس مللعد م 

ة ك جدددت أ بدددر 6102ّق ا ةملتثددد حاملم مللسئياددسم ملنسدددجام فدددي لدد م تددانة. تيكدددن ل اددير هدددهمل ملناادددغ قددن خددد   مللعّتددّ قدددن قعددد ق ي ملتجدد

ملل  ت ي قن  سث ملنااغ هي ملتث حاملم لم  رس م ألك لسو قن ةاو جا س  ةخصخ م قطد نملي مللسد يدرمل ملل سنادسم ةكد ن قعظيده قدن  

  دم ملتثدّ  قدن  6118/6102تدر  ةاو ملنااريسدن ملإلتط لسين.ةةّ قرو مجؤ ملتثاري ن في نأس ملند   ملت  يد اي فدي فسناد  خد   ملل 

 عدّ  أن  6102قاسد ن فدي مللعد م  1.2إلد    ٪02ملتثاري ن ملت ابث ملنا رس. ةةّ ملجخ ضت ملألنبد   ملنعد ج ملثداري نه    دكو ط سدف بنادام 

  ةب زخ داص ةفي مو ملألزقم ملن لسم مللع نسم ةأزقم مللّتان مللاس جتم ة قت ملل دسك ي ملأل ابسدم فدي فسناد6101قاس ن في ل م  2.8ركات 

ب حادددو أنب  هدد  إلدد  ملزخدد نا ةلددّم ملثدداري نه  فددي فسنادد  ةهددهمل لخافدد  قددن ملألةحدد ع ملتة  دد جتم ملن ددّهان  مللىددث   6100ة 6110مللادداىث 

إجخ  حد  فدي مجيهد .ة  6110ل ج ه  ملتة   ج ملل سنيسث ةةّ سجات ملتثاري نملي ملأل ابسم في لاك مللاااملي ةجخل ب له س ها  ثام 

 ا لظهس مل
ً
لتسةض جملخو ملذجيالم )لّفت ي مللتسةض مللّملخاسم بين ملل سك ي ملل   عم لا و ملل س م ملألم ( نيسّمل ث لا   بتسيم أخيرمل

. ة عنددث هددهمل مللسيددسّ مللاددابث أن ملذجيالددد ي ملأل ابسددم ةددّ خ ضددت لياًقدد  قادد حت ن   فددي فسنادد  مللعددد م 6102قاسدد ن تددانة فددي لدد م  2.2

 1ا بّت قن إةسملحه  نأس ملن  . . ل  زح ملل سك ي ملل سناسم ملل   عم له 6102

 الفرع الرابع: مخ ون االستثمار االجنبي املباشر الوارد في فرنسا 

 208ا لح ددو فسنادد  ملنسلادم ملزه جتددم ل ددس  فدي مللعدد لؤ   باحددا  6102فسيد  ت عاددق بيخلةجد ي ملتثدداري ن ملأل ابددث ملنا ردس مللدداملنج فددي مللعد م 

قاسدددد ن أةنة( ة ملل ددددين  100ا0قاسدددد ن أةنة ل اي ددد  هانددددغ كانددددغ ) 300 2قس ددددل ملل ددددّملن  ا ) قاسددد ن جةتن ا  سددددث لح ددددو مللاتتدددد ي ملن حدددّ  

 ن أةنة( ةملل كو ملل  لي تاوح ملك:قاس  .31ا0)

 

 

 

 

 

                                       
1 -BUSINESS FRANCE ,TABLEAU DE BORD DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE-EDITION 2017-,FRANCE , 2017 ,P10. 
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 مستضيف ملخ ون لالستثمار األجنبي املباشر الوارد اقتصاد 61(:أك ر 41-62الشكل رقم )

 قاس ن جةتن مللا ّ : 

 
Source :BUSINESS FRANCE ,Tableau de bord de l’attractivité de la France-edition 2017-,France , 2017 ,P9. 

ةلح ددو فسنادد  ملنس ددل ملزخدد قو لمدد  قادد ا  ملتلحدد ج ملتةنةبددي كددأ بر جةلددم مملي قخددلةن قددن ملتثدداري ن ملت ابددث ملنا رددس مللدداملنج ا  سددث 

قاسد ن  810قاس ن أةنة( ةهالادّمل ا) 8.1ة( ا لاي   ك  قن  أتسلاّمل ا)قاس ن أةن  002ا0لح و ملنياكم ملن حّ  مللبرتط جسم ملنس ل ملتة  ا)

 قاس ن أةنة(. 220أةنة(  ملؤ أن جس  في ملنس ل مللسمل س ا )

املطلب الثاني: تداعيات أزمة العديون السعيادية فعي منطقعة اليعورو علعى ععدد مشعاريع االسعتثمار األجنبعي املباشعر فعي فرنسعا وفعرص 

 .العمل التي وفراها

 .لن  ههمل ملنطاب ثن طسق إل  ق  ن س ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس مللاملنج  إل  فسنا  ةمللام ئف مللىث ج جت في 

 الفرع االول:تقييم عدد مشاريع االستثمار األجنبي املباشر الوارد لفرنسا 

ةّنن   في مل  هملا ملتثاري نملي  لم  6102لم  خا سم لا طا ملتة   ج مللع لمث ةزد ج  ملنا فام في أةنةب ا فتّ   فظت فسنا  ثام 

 ي نت ا ةملل كو ملنامللي تاوح ملك:ق سةع ملثار 0608 سث ملث تطات  امللي 

 .6102إلى عاية  6112(: عدد املشاريع  الواردة من االستثمار األجنبي املباشر منذ عام 14-62الشكل رقم )

 
Source : BUSINESS FRANCE, RAPPORT SURL’INTERNATIONALISATION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAIS-Bilan 2012 des 

investissements étrangers en France-, RAPPORT ANNUEL 2012,France, 2017,p6.. 
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ج  ددظ قددن خدد   ملل ددكو ألدد ه أن لددّج ملن دد ن س ملتثدداري ندم لددؤ ت ددأملس لتسدادد  ب ألزقددم ملن لسددم مللع نسددم ةج  ددظ ملددك إممل ة نجدد  بددين لددّج 

 02بحدددددامللي  6112زملجي قت نجدددددم  ادددددام  6118ةبعدددددّه   سدددددث ج  دددددظ ملن لدددددّج ملن ددددد ن س ثدددددام  6112م ةادددددو ثدددددام ملن ددددد ن س ملتثددددداري ند

ألة  قددس  لمدد   6101ال  ددو لددّج ملن دد ن س ملتثدداري ندم ثددام  6118بي ددسةلين فتدد  قت نجددم  اددام  6110ق ددسةعا ل دداخ   ثددام 

قسددج   ددامللي  6100ةاددو ا لسدداخ   لددّج ملن دد ن س ثددام  ق ددسةع ملثدداري نت ا ةهددهه مللااسجددم لددؤ ل ددو لهدد  قددن 286ملتطدد ق  ددامللي 

ا فتددّ ةيدددو  6103ة 6106ا لاادد يس فددي ملتجخ ددد ض خدد   ثدداىث   6101قت نجدددم  اددام  %00ق ددسةع ملثدداري نت بترمل ددس بحددامللي  208

أتددن ةيددو لددّج  6106قت نجددم ب لاددام ملل  ئ ددم  %0.6ق ددسةع بترمل ددس  281 ددامللي  6103لددّج ق دد ن س ملتثدداري ن ملأل ابددث ملنا رددس ثددام 

ة ددل   ايددر  فددي لددّج ق دد ن س ملتثدداري ن ا فتددّ  6102إلدد   .610ق ددسةع التر ددس ة عددسا مللاددااملي قددن  203ق دد ن س ملتثدداري ن  ددامللي 

 . .610لن قا امله مللع م  %68بلد ج  ةّني ا .010قت نجم ا  0608جحا  6102سجات فسنا  مللع م 

فددي لددّج ملن دد ن س ةلكددن ج  ددظ ملجخ دد ض فددي مجددؤ لددّفت ي ملتثدداري ن ملت ابددث ةقددن ملن  ددظ ملتضدد  ملجدده فددي  عدد  ملت سدد ن يسددجو زددد ج  

ملتددن ملجخ دد  مجددؤ لددّفت ي ملتثدداري ن ملت ابددث  6110ملنا رددس إلدد  فسنادد  فددي ج ددو مللاددام ةمللعكددو صددهسد ا ةهددهمل قدد   ددّث فددي ثددام 

  6110ملت ابددث ملنا رددس زددد ج  ثدددام  ا فددي  ددين لددسا لددّج ق ددد ن س ملتثدداري ن%8..2بحدددامللي  6112ملنا رددس بناددام  ايددر  قت نجددم  اددام 

فدددي  دددين ملجخ ددد  مجدددؤ   6118فتدددّ قت نجدددم  ادددام  %1.3ةملجخ ددد ض فتدددّ بي دددسةلين ملت بنادددام   6112قت نجدددم  ادددام  %6.1بحدددامللي 

.ةج  دددظ  ددهلك  ج دددو مللنددسث  ب لنادددام 6118قت نجدددم  اددام  %26.62لددّفت ي ملتثدداري ن ملت ابدددث ملنا رددس بنادددام  ايددر  لتدددّن بحددامللي 

 سددث ملجخ دد  في دد  مجددؤ ملتثدداري ن ملت ابددث ملنا رددس   ددكو  ايددر جظددسمل ل ددأملسه ب ألزقددم ملن لسددم مللع نسددم فددي  ددين لددسا لددّج  6118لاددام 

أن أغاددب  ق د ن س ملتثدداري ن ملت ابددث ملنا رددس زددد ج ا ةدس ددس ملجخ دد ض مجددؤ ملتثدداري ن ملأل ابددث ملنا رددس نغددؤ ملنل دد ع لددّج ملن دد ن س إلدد :

ب تحددد فم إلددد   دددهن  عددد  ملناددداريسدن فدددي مدددو ملتج عددد ش ملتة  ددد جت مللهددد  فدددي 1 ن  لدددن ق ددد ن س يدددغير .ملن ددد ن س ملتثددداري ندم هدددي لاددد

 فسنا  ملألقس مللهت أملس لم  طيا  ن ؤ ملتثاري ندم ةملنعكو ثاا  لم  مجؤ ق  ن س ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس  في فسنا .

 جنبي املباشر.الفرع الثاني:عدد مناصب الشغل التي خلفتها مشاريع االستثمار األ 

ثددام  62018إلدد   6101ةمس ددم ثددام   30801قددن %06ملجخ  حدد  بحددامللي  6100لتددّ سددجات لددّج قا يددب ملل ددغو ملنادد حّملم  ثددام 

ا ةةددّ ملجخ دد   6101قت نجددم ب لاددام  %00ةهددهمل  اددبب ملجخ دد ض ق دد ن س  ملتثدداري ن ملأل ابددث ملنا رددس فددي ج ددو مللاددام بحددامللي  6100

ةههمل  ابب ملجخ  ض مجؤ ههه ملن  ن س  6112لم  ملل امللي قت نجم  اام  6110ة 6118ثاىث  %0..03ة  % 0..2ملل امسف بحامللي 

قاسددان جةتن  96221ملأل ابسدم " ملجخ د ض مجدؤ ملتثدداري ن ملأل ابدث ملنا ردس مللداملنج "   ددكو قطدسج قاده أزقدم مللددسهن مللعتد نت قدن  دامللي 

ثددام  %31.01ملتثدداري ن ملأل ابددث ملنا رددس مللدداملنج بحددامللي  اةةددّ ملجخ دد   ددهلك مجددؤ6100قاسددان جةتن ثددام  40945إلدد  6112ثددام 

ةمس م ةهي أ ان جاسجم لؤ ملل ايو إلي   لم  ملتط ق ا يد  ملجخ ضدت  30008أتن سجات فسنا   امللي  6112قت نجم  اام  6100

ب لددأملس فسنادد  بأزقددم ةمس ددم ةهددهمل  اددب 61018إلدد   6106قا يددب ملل ددغو مللىددث خا ت دد  ق دد ن س ملتثدداري ن ملأل ابددث ملنا رددس ثددام عععدد 

مللددّتان مللاددس جتم فددي قاطتددم مللسددانة  سددث فددي ج ددو مللاددام لسمل عددت مللعّتددّ قددن ملنارددسملي ملتة  دد جتم ملل سناددسم ملتقددس مللددهت ململددس فددي 

ب لّن دددم ملتةلددد  لمددد  قاددد ا ملتثددداري ن في ددد  ةهدددهمل قددد  ثددد هؤ فدددي لسمل دددس مجدددؤ ملتثددداري ن ملت ابدددث فدددي لادددك مللادددام ةب ل ددد لي لسمل دددس قا يدددب 

ةمس ما ل عسا ثام  60230إل   6103لىث لافسه  ههه ملتثاري نملي  ا ل عاج ةلسل س لّج قا يب ملل غو ملنا حّملم  ثام ملل غب مل

ملثددددد ت ط ب  قع بدددددر لبتدددددّت مللع قادددددم ةمللدددددهت ت ادددددس ب حادددددن فدددددي  عددددد  ملناردددددسملي مللكاسدددددم ملتة  ددددد جتم ملل سنادددددسم ةبّملتدددددم  عددددد في  6101

ج  دددددظ أن هاددددد   لحادددددن  ايدددددر فدددددي لدددددّفت ي  6101يسدن ملأل  جدددددب فاددددد لس اع لادددددام ملتة  ددددد جت ملألةنةبدددددي ملألقدددددس مللدددددهت طيدددددأن ملنادددددار

                                       
1- AGENCE FRANÇAISE POUR LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX, INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS 

D’EMPLOI EN FRANCE,ANNUEL 2013,MARS 610.,P17 
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 %01.20لسمل عدد  فددي قا يددب ملل ددغب مللىددث لافسهدد  هددهه ملتثدداري نملي بحددامللي    6102ملتثداري ن ملأل ابددث ل سنادد ا فددي  ددين سددجات ثددام 

ةمس دددم  33.80إلددد   6102ملنا ردددس مللعددد م  ا لتر دددس ةلسل دددس  لدددّج قا يدددب ملل دددغو مللىدددث خا هددد  ملتثددداري ن ملت ابدددث 6101قت نجدددم  ادددام 

ةدس ددس مللادددبب فدددي ملدددك إلدد   سدددجسو لدددّفت ي ملتثددداري ن ملت ابددث ملنا ردددس  مللددداملنج  إلددد  فسنادد  فدددي ج دددو مللادددام زددد ج  قع بدددر  ةهدددهمل جظدددسمل 

ا رددس إلدد  فسنادد  ل حاددن مللايوددم ملتثدداري ندم فددي فسنادد ا ةملل ددكو ملل دد لي تاوددح قا يددب مللعيددو مللىددث خا هدد  لددّفق ملتثدداري ن ملأل ابددث ملن

 (.6102-6112خ   ملل تر  )

 (6102-6112(: عدد مناصب الشغل التي خلفها االستثمار األجنبي املباشر في فرنسا  خالل الفترة )14-62الشكل رقم )

 
Source : BUSINESS FRANCE, RAPPORT SURL’INTERNATIONALISATION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAIS-Bilan 2012 des 

investissements étrangers en France- , RAPPORT ANNUEL 2012,France, 2017,p6.. 

ق ددسةع  0608ا  سددث مل  ددهبت 6102فدي ثددس ق ملل ادد طا ملتة  دد جت مللعدد لمثا   فظدت فسنادد  لمدد    مبست دد  ل ثدداري ن ملأل ابدث  لدد م 

 .%00ا. بلد ج  ةّني 6101ةمس م ثام  31018ةمس م قت نجم ا  33.80ملثاري ن أ ابثا ةمللهت خاق 

 املطلب الثالث: التوزيع ال غرافي والقطاعي لالستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى فرنسا

 مللاملنج ل سنا   س ملزجغسملفي ةمللتط اي ل ثاري ن ملأل ابث ملنا رساز ك ث ي أزقم قاطتم مللسانة لم  ملل لن ملنع طابفي ههمل ملنؤ اثن ك

 الفرع األول: التوزيع ال غرافي لالستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى فرنسا

قدددددن مل يددددد لي لدددددّفت ي  %18نغددددؤ لاددددد طئ مللايدددددا ملتة  دددد جت فدددددي قاطتدددددم مللسددددانة اةمللىدددددث ليردددددو جددددامله ملتة  ددددد ج ملتةنةبدددددي اإت أن  ددددامللي 

قدن  %2قدن أثدس ا ة %03قدن ردي   أقسدكد  ة دامللي  %63   ي قن أةنةب ا ة امللي  6102ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس إل  فسنا  مللع م 

 جة  أخست ةملل كو تاوح ملك.
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 قن إلّملج مللا  رم ملل ي جمل لم :

-  BUSINESS FRANCE, RAPPORT SURL’INTERNATIONALISATION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAIS-Bilan 2012 des 

investissements étrangers en France , RAPPORT ANNUEL 2012,France, 2017,p62. 

- agence française pour les Investissements internationaux, Investissements étrangers créateurs d’emploi en 

France,annuel 2011, France ,mars 2012,p17. 

تزمللت ل  ّن مللت نملي قن  سث لّج ق  ن عه  ملتثاري ندم ملأل ابسم فدي  فسناد   6102قن خ   ملل كو أل ه ج  ظ أن أةنةب  ثام 

مللداملنج  قدن ةد ن   ا ةةّ ملجخ   إ ي لي لّج ق  ن س ملتثداري ن ملأل ابدث ملنا ردس6112ثام  %23قن مل ي لي ملن  ن س قت بو  %18ا 

أملس مللكريدددر قدددن جة  ملإللحددد ج ملألةنةبدددي ب ددد م ل قدددم ةقاطتدددم مللسدددانة ب ددد م خ يدددم بأزقدددم مللدددّتان مللادددس جتم أةنةبددد  إلددد  فسناددد  جظدددسمل ل ددد

ملألةنةبسددم ا ةج ددو مللنددسث  تيكددن ق  ظ دده ب لناددام زه ددم أقسدكدد  ملل ددي لسم  قددن مل يدد لي ق دد ن س ملتثدداري ن ملت ابددث ملنا رددس مللدداملنج  

قدن مل يد لي  %63إلد   6112قن مل ي لي ملن  ن س  مللعد م  %.6حاسام  ّمل قن   ل سنا  ةمللىث ملجخ ضت ق  ن عه  ملتثاري نندم  بناام

ا في مللاةت مللهت لسفت فسه لّج ق  ن س ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس ملن ألسم قن كو قن أثس   ةب في جة  مللع لؤ  6102ملن  ن س  مللع م 

 .6112/6102إل  فسنا  ملنل  ل  خ   ملل تر  

ن حّ  ملألقسدكسم اأن جس ا ملتط لس ا ةبسدط جس  أصه ا أ بر مجؤ قن ملتثاري نملي ملأل ابسم ملنا رس  في فسنا  ة ع بر كو قن مللاتت ي مل

 ا ةملزجّة  ملل  لي تاوح ب ل   سو ملك:

 

 

 

 

 

 

                                      
     ح ب            ة 

             2   :                 
                           ح ب            ة 

           0    :                 
                           ح ب            ة 
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 6112/6102(:التوزيع ال غرافي لالستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى فرنسا خالل الفترة 14-62ال دول رقم )

 مللّة   ن سلّج ملن   

2017 6102 6101 610. 6103 6106 6100 6101 6110 6118 6112  

 الواليات املتحدة 000 060 012 009 049 022 066 234 176 026 230

 أملانيا 012 000 000 041 061 000 012 168 141 090 208

 ايطاليا 25 55 56 54 46 20 24 94 84 040 96

 اململكة املتحدة 29 20 09 20 02 02 46 104 81 22 89

 بءجسك  30 36 31 31 30 68 32 65 48 13 62

 مللس ب ن .3 .3 .6 60 38 .3 31 66 58 22 65

 ملثا جس  60 6. 6. 1. 62 33 .3 44 44 1. 45

 ملل ين 02 00 08 31 63 30 33 45 44 10 65

 ثا اسمل 63 30 31 30 2.  39 29 65 37 3. 59

 هالاّمل 31 63 31 62 61 .6 68 35 37 32 53

 ثادّ 36 66 60 .3 62 02 60 34 21 61 44

  اّمل .0 08 02 68 .6 63 08 38 38 3. 56

 مللايا  .0 01 01 02 01 0 01 23 19 02 20

 لا ايبرن 6 8 3 0 . / 00 13 12 8 17

 نةثس  0 6 6 . 1 01 10 14 8 8 6

 مللهاّ 2 01 01 06 06 0 8 15 12 00 19

 فسلاّمل 0 0 8 2 2 . 1 9 11 1 10

 جملجي ن  2 . 08 00 00 2 . 17 11 08 15

 ملثترمللس  1 1 6 1 . / / 5 4 / 7

 ملتسلاّمل . 2 2 2 . / / 9 15 00 17

 ب يي مللّة   34 34 48 58 43 58 64 100 61 77 155

 ملذجياع .26 2.0 230 286 208 203 281 1197 962 1117 1298

 ملن ّن: قن مللّملج مللا  رم ملل ي جمل لم :

- agence française pour les Investissements internationaux, Investissements étrangers créateurs d’emploi en France,annuel 

2011, France ,mars 2012,p17. 

- agence française pour les Investissements internationaux, Investissements étrangers créateurs d’emploi en France,annuel 

2010, France,mars 610.,p10 

- BUSINESS FRANCE, RAPPORT SURL’INTERNATIONALISATION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAIS-Bilan 2016 des 

investissements étrangers en France-, RAPPORT ANNUEL 2016,France, 2017,p65. 

- BUSINESS FRANCE, RAPPORT SURL’INTERNATIONALISATION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAIS-Bilan 2012 des 

investissements étrangers en France-, RAPPORT ANNUEL 2011,France, 2012,p02. 

- BUSINESS FRANCE, RAPPORT SURL’INTERNATIONALISATION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAIS-Bilan 2014 des 

investissements étrangers en France-, RAPPORT ANNUEL 201.,France, 2011,p03. 

- BUSINESS FRANCE, RAPPORT SURL’INTERNATIONALISATION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAIS-Bilan 2012 des 

investissements étrangers en France-, RAPPORT ANNUEL 2012,France, 2018,p60. 
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لددن مللعدد م  %2ق ددسةع  بلددد ج  ةددّني ا 618اق  ملل سناددسم فددي مللادد  6102مللعدد م ألملانيععا لتددّ ةيددو لددّج ملن دد ن س ملأل ابسددم ملنس رددس   

ق دددسةل   ل ح دددو بدددهلك ملنس دددل مللرددد ني  كدددأ بر بادددّ مل ابدددث قاددداريس فدددي فسناددد  قترمل عدددم لدددن ملنس دددل ملألة  مللعددد م  000أتدددن سدددجات  6102

 نملي ملأل ابسم مللاملفّ  ل سنا   قن مل ي لي ملتثاري ٪02ل  زح مللاتت ي ملن حّ  ملألقسدكسم .  سث ركات ملتثاري نملي ملألن جسم   6102

ةمس دددم .  1280قدددن قا يددب ملل ددغو مللىدددث ةفسن دد  ملناثادد ي ملت ابسدددم بتسيددم  ٪ 02ا ةةددّ ثددد هيت أن جسدد  فددي لدددافير  ددامللي 6102مللعدد م 

 631 ملنس ددددل ملألة  ا الواليععععات املتحععععدةة ع بددددر ملل ددددسك ي ملألن جسددددم قددددن بددددين ملنادددد هيين مللسئياددددسين فددددي أن ددددطم ملإلج دددد ا .ة ةددددّ مل  اددددت 

سددددجات  6102ةب ل ددد لي ف ن دددد ن س ملت ابسدددم ملنا ردددس  ألقسدكدددد  فدددي مللاددداق ملل سناددددسم مللعددد م  6102ق ددددسةل  مللعددد م  086ق دددسةع قت بدددو  

قدددن مل يدددد لي ملن دددد ن س  %08ا ةبدددهلك قراددددت ملن دددد ن س ملتقسدكسدددم مللدددداملنج  ل سناددد  ناددددام 6102قت نجددددم بياددد امله  مللعدددد م  %62لتدددّق  ا 

قددددن قا يددددب ملل ددددغو مللىددددث ةفسن دددد   %60قا ددددب ليددددو أت بناددددام  21.2ملفددددّ  ل سنادددد  اقددددافس  بددددهلك  ددددامللي ملتثدددداري ندم ملأل ابسددددم مللا 

أتن مل  ات  6102ا 6101ا 6110ملناثا ي ملت ابسم .  ةةّ مل  ات مللاتت ي ملن حّ  ملألقسدكسم: ملنسلام ملألةل  لعّ  ثااملي إت ثاىث  

قن مل ي لي ملن د ن س ملتثداري ندم ملأل ابسدم فدي فسناد  قت نجدم  %60إل   امللي  6100ملنس ل مللر ني  عّ أن جس  ا  سث ةيات   ت   ثام 

لمدد  ملل دداملليا ة عددل  هددهمل مللايددا إلدد  جيددا ةددات فددي ملتثدداري ن فددي لددّ  ةط لدد ي ا جدده س قن دد  ةطدد ع  6101ة 6110ثدداىث  %08ة %02ا 

 ايطاليعععا ثددداسكا ةمللادددكك ملزهّتّتددم ا ةةدددّ مل  ادددتمللطددب ةملل كاالا سددد  ملزهساددددم ةملنعددّملي مللطاسدددم ةملنددداملج مللكسيس ئسددم ةقعدددّملي مللا  

ق ددددسةع لمدددد  ملل ددددامللي ا  ةةددددّ لسفددددت ملتثدددداري نملي ملتتط لسددددم فددددي مللادددداق  .8ة 0.0ة  02ا  6102-6101ملنس ددددل مللر لددددث خدددد   ملل تددددر  

 80مللي قددددن مل يدددد لي ملن دددد ن س ملأل ابسددددم فددددي فسنادددد ا فددددي  ددددين سددددجات  ددددا  %2ةبددددهلك قراددددت %36باحددددا  6102ملل سناددددسم لسمل عدددد  مللعدددد م 

ملألقددددس مللددددهت  عاهدددد  لح ددددو ملنس ددددل مللسمل ددددس  عددددّ بسدط جسدددد  اةةددددّ ةفددددسي ملتثدددداري نملي ملت ابسددددم ملتتط لسددددم فددددي ملتنض  .610ق ددددسةع مللعدددد م 

فسيددم ةهددي ناددام حدداسام  .011قددن مل يدد لي فددسض مللعيددو مللىددث لخاتهدد  ملل ددسك ي ملأل ابسددم بحددامللي  %.قدد  جحددا  6102ملل سناددسم مللعدد م 

فسيددم ليدواةديكن ل اددير ملددك بترمل دس مجددؤ ملتثدداري نملي ملت ابسددم  3668جحددا  6102مللىددث ةفسن دد  مللعد م قت نجدم  عددّج فددسص مللعيدو 

فتددّ ةيددو مل يدد لي لددّج  بريطانيععا يدد  ثدداق م ددسها  ةب زهددّتث لددن  6102قت نجددم  اددام  6102ملتتط لسددم فددي مللادداق ملل سناددسم مللعدد م 

قدن مل يد لي ملن د ن س ملأل ابسددم  %2ق دسةع بنادام  80جحدا  6102سم ثددام ملن د ن س ملتثداري ندم ملأل ابسدم مللبرتط جسدم فدي مللاداق ملل سناد

قن مل ي لي ملن  ن س ملأل ابسم ةهدهمل  %2.2ق سةع بناام  81أتن سهات جحا   6102لن قا امله  مللع م  %1في فسنا  ةبلد ج  ةّني 

قادم سث  ع بدر ملناداريس ملآلثدسات مللسملئدّ فدي فسناد ا تضس  ملنياكم ملن حّ  مللبرتط جسم  في ملنسلام مللسمل عم ا ةلح و مللس ب ن ملنسلادم ملزخ 

ا ملل ين ةملثا جس  قن سويسرا ا بل يكاق سةع ملثاري نت. ة ع بر  هلك كو قن  21 امللي   6102ةةّ ةيو مجؤ ملثاري نملن   مللع م

  ملزجّة  أل ه تاوح ملك.أ بر مللّة  ملثاري نملي في فسنا   عّ كو قن أن جس ا مللاتت ي ملن حّ  ملألقسدكسما بسدط جس  ةملتط لس  ة 

 التوزيع القطاعي ملشاريع االستثمار األجنبي املباشر في فرنسا الفرع الثاني:

ملن قعظددؤ ق دد ن س ملتثدداري ن ملأل ابددث ملنا رددس مللىددث  ادد تطت   فسنادد  هددي فددي ةطدد ع ملل  ددنسس) ملل ددا ل ي ملل حاداسددم( فتددّ قراددت  ددامللي 

ا فدددي  دددين قرادددت جحدددا  6101ثدددام %20ا فدددي  دددين ك جدددت  سدددجو  6102مللعددد م  %12قت نجدددم ا   6102قدددن مل يددد لي ملن ددد ن س ثدددام  12%

ج  ددظ أن ملتثدداري ن فددي  ةطدد ع ملل  ددنسس بناددام قع بددر   6102إلدد   6112ا ةب حاسددو ملل تددر  قددن 6101قددن مل يدد لي ملن دد ن س مللعدد م  28%

 ل  زح ةط ع ملزخّق ي  ةملزجّة  ملل  لي تاوح ملك:
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 6101/6102شاريع االستثمارية لعام خالل الفترة (:توزيع امل14-62ال دول رقم )

 6112 6118 6110 6101 6100 6106 6103 610. 6101 6102 6102 

 3. .. 30 / 31 38 .3 36 31 32 .3 %مللتط ع ملزخّقي

 112 01. 375 / / / 630 6.0 660 .63 600 مللتط ع   ن سقلّج 

 12 12 20 / 21 26 22 28 21 23 22 %مللتط ع ملل ا اي

 2.6 266 587 / / / 10. 133 08. 12. 03. لّج ق  ن س مللتط ع

   BUSINESS FRANCEملن ّن: قن مللّملج مللا  رم با  مل لم  لت ندس مللاك لم ملل سناسم ل ثاري نملي مللّةلسم ةلت ندس

ا فددددي  ددددين ك جددددت  6102مللعدددد م  %..قت نجددددم ا   6102قددددن مل يدددد لي ملن دددد ن س ثددددام  %3.ةةددددّ ملثدددد تطب ةطدددد ع ملزخددددّق ي  ددددامللي            

 اةخ   ههه ملل تر  ملنل عت ملتثاري نملي ملت ابسم في ةط ع ملزخّق يا  6101ثام %30 سجو 

قدددن مل يددد لي ملن ددد ن س ملأل ابسدددم ا  سدددث ملجخ ددد  قت نجدددم  %31فتدددّ سدددجو ةطددد ع ملزخدددّق ي  دددامللي  6103ةب زهدددّتث لدددن ثدددام             

   ن س ملأل ابسم .قن مل ي لي ملن %38أتن ك ن قسج   امللي  6106 اام 

 ادددبب ملألزقدددم  6112ق ددد ن س قت نجدددم  ادددام  2بحدددامللي  6118ةةدددّ ملجخ ضدددت لدددّج ق ددد ن س ملتثددداري ن فدددي ةطددد ع ملل  دددنسس ثدددام              

  %01.0بلددد ج  ةددّني  .63ملن لسددم مللع نسددم ةمللىددث  الددت ملنادداريسدن جحددا ةطدد ع ملزخددّق ي ةمللددهت ملنل ددس ملتثدداري ن فسدده قسددج   ددامللي 

 .6112لن ثام 

ةب زهدّتث لدن فدسةع ةطد ع ملزخددّق ي ججدّ أن أن دطم مللبرقجسد ي ةخددّق ي لكاالا سد  ملنعااقد ي ة ملتثا د نملي ةمللهاّثددما              

ملل جدددد ن  ةملل از ددددس  ادددد تطب ملزحجددددؤ ملأل بددددر قددددن ملن دددد ن س ملتثدددداري ندم ملأل ابسددددم مللدددداملنج  ل سنادددد   سددددث ملثدددد تطب قجدددد   مللبرقجسدددد ي 

ق ددسةع .08 دامللي  6102قدد ي ةملل د  س لتطدد ع ملزخدّق ي أ ثددر ملن د ن س فدي فسنادد   سدث ةيددو لدّجه  ثددام ةخدّق ي لكاالا سد  ملنعاا 

 %0قن مل ي لي ملن  ن س لساي   ملتثداري ن فدي ملتثا د ن  ةمللهاّثدم ةخدّق ي ملناثاد ي مللدهت تح دو ملنس دل مللرد ني بنادام  %.0بناام 

ق ددسةع ا أقدد  ب لناددام لاي دد ن س ملتثدداري ندم  011بحددامللي  %8ز دس بناددام ق ددسةع ملددؤ ملتثدداري ن فددي قجدد   ملل جدد ن  ةملل ا  061ةبحدامللي 

ق ددسةع فددي  ددين ليرددو ملندداملج مللغهملئسددم ملللنمللسددم  82قددن مل يدد لي ملن دد ن س ا %2فددي قجدد    ملألتي ةملنعددّملي ملنسك جكسددم  فتددّ قرددو جحددا 

 .قن مل ي لي ملن  ن س  %2ةيسّ ملتثي   جحا 

  أن ملن دددد ن س فددددي ملألن ددددطم  رس ددددم ملل كاالا سدددد  قرددددو مللبرقجسدددد ي ةخددددّق ي لكاالا سدددد  ملنعااقدددد ي  دددد م ل قددددم تيكددددن مللتددددا بة             

 نملي ملأل ابسم ملنا رس  في فسنا .ة هلك ملتثا  نملي ةمللهاّثم ملأل ثر ملث تط ب  ل ثاري 

 صادرة من فرنسا املطلب الرابع: تداعيات أزمة الديون السيادية األوروبية على االستثمارات االجناية املباشرة ال

 كاؤ فددددي هددددهمل ملنطاددددب لدددددن ثددددنتددددم مللسددددانة ا طمللدددداملنج إلدددد  فسناددددد  فددددي مددددو أزقددددم قا بددددث ملنا رددددسان لطسة دددد  إلدددد  ةملةددددس ملتثددددري ن ملت أعددددّ  

 .يب تح فم إل  قخسةن ههه ملتثاري نمل في مو ملألزقم  في ملزخ ناملل سناسم ملأل ابسم ملنا رس  نملي ملتثاري 

 الفرع األول:ح م تدفقات االستثمار االجنبي املباشر الصادرة من فرنسا

قاسدددان جةتن ةةدددّ  011822باحدددا  6110ةةدددّ لسفدددت لدددّفت ي ملتثددداري ن ملت ابدددث ملنا ردددس ملل ددد جن  قدددن فسناددد  لحتسدددق منةن ددد  مللعددد م 

 6110بايددا ةزدد ج  قع بدر  زحجدؤ ملتثدداري نملي ملل سنادسم ملت ابسدم ملنا ردس  فددي ملزخد ناا لاسدجو ملل تدر    عددّ  6110ملل تدر  ةادو لييدزي 

 61320باحددددا  6103ملجخ  حددد   ايدددرمل ل ددددّفت ي ملتثددداري ن ملت ابددددث ملنا ردددس قدددن فسنادددد  لءخددد ناا  سددددث سدددجات أ بدددر ملجخ دددد ض مللعددد م 

ةدس ددددس هدددددهمل ملتجخ دددد ض مللكايدددددر  لعددددّم ملثددددد تسملن  6110قتاسجددددم بياددددد امله  مللعدددد م  %81حدددددا قاسددددان جةتنا ةب ل دددد لي فتدددددّ ملجح ضددددت با

ملتةحدد ع ملتة  دد جتم ناطتددم مللسدددانة قددن  هددم ةفسناددد  قددن  هددم أخددس ا ةملزهدددّة  ملل دد لي تاوددح لدددّفت ي ملتثدداري ن ملت ابددث ملنا ردددس 

 ملل  جن قن فسنا :
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 6112/6102ر الصادر من فرنسا خالل الفترة (:تدفقات االستثمار االجنبي املباش41-69ال دول رقم )

 مللا ّ  : قاسان جةتن

 6102 6102 6101 .610 6103 6106 6100 6101 6110 6118 6112 6112 مللاام

  58116  63232  53197  49783  20369  35438  51415  48155  100866  103281  110643  76767 ملزحجؤ

 ملن ّن:ة لّ  بس ج ي ملتةجك  ج

 6102جيددددامل قادددد يسمل زهس دددم ملتثدددد ي نملي ملت ابسددددم ملل سنادددسم فددددي ملزخدددد ناا فدددي  ددددين سددددجو مللعدددد م  6102/.610لسفددددت ملل تددددر  قدددن ةةدددّ 

جةلدددم قاددداريس  فدددي ملزخددد نا  سدددث مل  ادددت  61ة ئيدددم أفضدددو  6102.ةةدددّ ل دددّني فسناددد  مللعددد م  %8.6لسمل عدد  فدددي هدددهه ملل دددّفت ي باحدددا 

 ةملل كو ملل  لي تاوح ملك: 6102 لع م ملنس ل مللر قن قترمل عم بيسلام ةمل ّ  قت نجم ب

 6102(: أك ر اقتصاد مستثمر في الخارج للعام 41-00الشكل رقم )

 مللا ّ : قاس ن جةتن

 
اتجاهععععععععات تعععععععدفق االسعععععععتثمار االجنبععععععععي املباشعععععععر معععععععن خعععععععالل مالمعععععععع  تقريعععععععر االسعععععععتثمار العععععععععالمي ا -ملجملن  ملتثددددددداري ن  -ةزملن  ملتة  ددددددد جملن دددددددّن:

 2اص6108ملن جّ ا املن  املتق نملي مللعسبسم6102

قسلسدم ليد   .01ملنسلسم مللسمل عم لم  ملنا ا  مللع لمث كدأ بر جةلدم قاداريس  فدي ملزخد نا  سدث لتدّقت  6102ةةّ مل  ات بسدط جس  مللع م 

 6102قاسددددد ن مللعددددد م  63قت نجدددددم ا  6102قاسددددد ن جةتن  مللعددددد م  011(ا ب  يددددد لي لدددددّفت ي باغدددددت 018) ملنسلادددددم  6102ك جدددددت لاسددددده مللعددددد م 

قت نجددم ب لعددد م % 21   ددّن  بددهلك ملنس ددل ملتة  فددي ملتلحدد ج ملتةنةبددي ل اي دد  كددو قدددن أن جسدد  ةمللىددى ملنل عددت ملل ددّفت ي ملزخ ن ددم قن دد  ا ل
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ل اي د  فسناد   فدي ملنس دل مللر لدث ةمللىدى لسمل عدت  1ةدس س ملك أث ثد  إلد  ملللدد ج  فدي ملألنبد   ملنعد ج ملثداري نه  ةمللتدسةض مللّملخاسدما 6102

 في ملزخ نا. 6102ةدس س ملك إل  ملجخ  ض في مجؤ ملثاري نملن   مللع م  6102  لن مللع م بيسلام ةمل ّ

 الفرع الثاني :مخ ون االستثمار االجنبي  املباشر لفرنسا في الخارج

يدت ا ج 6102فدي لد م  ٪00في مللاةت مللهت ملجخ ضت فسه لدّفت ي ملتثداري ن ملأل ابدث ملنا ردس  إلد  ملزخد نا قدن مللاادّملن ملن تّقدم باحدا 

. ة عّ فسنا  ث  س أ بر قااريس في مللع لؤ ا  سث لي اك قخلةًج  ٪31لّفت ي ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس ملزخ ن م قن فسنا  بناام 

 ن أةنةا ةملل كو ملل  لي تاوح ملك:قاس  610قن ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس ت و إل  

 اقتصاد مستثمر 61 (:مخ ون االستثمار االجنبي في الخارج ألك ر41-06الشكل رقم )

 
Source :BUSINESS FRANCE ,Tableau de bord de l’attractivité de la France-edition 2017-,France , 2017 ,P9 

قاس ن أةنةا لاي د  كدو قدن هاندغ كاندغ ةبسط جسد  فدي  دين لح دو فسناد  ملنس دل  2383ةلح و مللاتت ي ملن حّ  ملتقسدكسم قس ل ملل ّملن  ا 

 ر جةلم لياك قخلةج  قن ملتثاري نملي ملأل ابسم في مللع لؤ.مللا  س كأ ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
املتق نملي مللعسبسم 6102ار العالمي اتجاهات تدفق االستثمار االجنبي املباشر من خالل مالم  تقرير االستثما -ملجملن  ملتثاري ن  -ةزملن  ملتة   ج - 1

 2اص6108ملن جّ ا املن 
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 واالقتصاد الفرنس ي  املبحث الثالث: انعكاسات خروج بريطانيا على اقتصاد االتحاد األوروبي

لازنمل  بأياملن ؤ  ا  لضادم ب جهؤ في ملتلح ج ملألةنةبي في ملث       جل  إلسه نئيو مل 6102  املن 63أجل  مللبرتط جسان في 

قاسان ج خبا ة   ي ج  ئج ملل  ادت ن ءهم خس ن ملزخسةا بناام  2211026.0.مللبرتط ني جت سّ ك قيرةن. ةر ن  في ملتث      

قاسان( ن ءهم مللات   في ملتلح ج ملألةنةبي. ةةّ لا ظ قن  0220.026.0في ملنوم ) 8.0.قاسان( قت بو  022.0122.6في ملنوم ) 10.0

  %23ملل  ادىث لابرتط جسين ة اج ملجتا م  " سمي" بين ملل ا ا مللهتن يالامل لاات   في ملتلح ج ملتةنةبي بناام خ   جنملثم مللااا  

كو ا ةةّ يالت  1.% 12ثام( مللىث يالت لءخسةا بناام  .2-11ثام( ةبين ملل وم مللعيسدم ملأل بر ثًا  ) .6-08في ملل وم مللعيسدم )

 .ملتةنةبي ا في  ين يالت ملتسلاّمل ملل ي لسم ةملثك ااّمل ل  زح مللات   في ملتلح ج ملتةنةبي    لن ملتلح ج  ل ج *ملججاترمل ةةدالقن 

 قدن مللددهلس فدي ملألةثد   ملن لسدم ةمللاس ثدسم ملألةنةبسدم ةمللع نسددما  يد  قرادت لحدًّت  لعياسدم ملل ك قددو 
ً
أملد ني ج د ئج ملتثد        لدم

جي ب ددددّمللس ي  ثس ثددددسم ةملة  دددد جتم   ّ ةق لسددددم  ايددددر  لمدددد  بسدط جسدددد ا ةلمدددد  ملتلحدددد ج ملألةنةبددددي مللددددهت فتددددّ ةملتجددددّق ا ملألةنةبدددديا ةهدددد

  ا  ركو مللع ةم ملنا تااسم مللىث ثدترب  ملد ني ملة  د ج فدي مللتد ن  ملألةنةبسدم ةخد قو 
ٌ
س ت أثوام

ُ
لضادم جةلم أث ثسم فسه. ةط

ملنا  عّ أن أخدهي أيداملٌي ل عد ل  فدي ملة   ج في مللع لؤ ب تلح ج ملألةنةبيا ةلأملير خسة ه في قا تاو ملتلح ج ةةّنله لم  ملتث يس 

 جة  أةنةبسم أخس  لط لب ب تث      قرو مللبرتط جسين.

 املطلب األول:أسباب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

 الفرع األول: معاهدة لشبونة وقرار الخروج من االتحاد األوروبي

يا ت د  ملذجيالدم ملتة  د جتم ملألةنةبسدم مللىدث حديت مللىدث أن دات ب 0012 عّ قشسى جحا ج ف ةسن لم  قع هّ  نةقد  لادام 

حدددد ج ( ملناثاددددم ل ل0006يع هددددّ  ق ثددددترتخت )بثدددد م جة  نئياددددسم رددددكات مللاددددامل  ملألةلدددد  لا ك ددددو ملتة  دددد جت ملألةنةبدددديا ةقددددسةنمل 

ر ا مللكريددر (ا ةةدّ لجد ةزي قاظيددم ملتلحد ج ملألةنةبدي خدد   كدو هدهه ملنسمل ددو ةملذهطد ي مللكبد0002)ملألةنةبديا ةقع هدّ  ملقاددترجملم 

 مللع يدددديم فددددي 6112 أ  ددددابس 00 تددددام ملألةنةبددددي ملتلحدددد ج ةدددد ج  هدددد أةس  ةمللىددددث 2قددددن مللعتادددد ي ةملزهددددامل ل ل  ددددو إلدددد  قع هددددّ  ل ددددااجما

 مللددهت ملألةنةبددي مللّثدد ان  قحددو ةلحددو فسددها مللتددسملن يدداس ةلياسددم ملتلحدد ج قاثادد ي إيدد   إلدد  ن ددّا قع هددّ  ل ددااجما مللبر غ لسددم

أة قيراددددددان لددددددن ؤ ملنع هدددددددّ   62ةةةددددددس نؤثددددددد   جة  ملتلحدددددد ج ملألةنةبددددددي ة كاق لدددددده مللددددددد.6111 لدددددد م ثدددددد بت  ةهالاددددددّمل فسنادددددد  نفضدددددد ه

ملإلي  سما لم  أن ت ؤ ملل  ّتق لاي   في كو جةلم أةنةبسم لم   ّ ا ةك ن قن ملناقو أن ل اد ملنع هدّ  ثد ندم ملن عدا  بحادا  

 3 ه إم جخات  يز ملل ا سه.ا إت أن ملك لأخس  ىى ملألة  قن جيايبر قن مللع م ج ا6110  ج ي 

لتدددّ أجخادددت قع هدددّ  ل دددااجم  عدددّت ي لّتدددّ  لمددد  مللا ددداص مللىدددث لادددسد ل لحددد ج مللعيدددو ة ملل حدددس  ب ع لسدددم ةبادددهالم أ ثدددرا 

ةأيدددداحت قاثادددد ي ملتلحدددد ج مللسئياددددسم ل دددداس مللتددددسملن ملألةنةبددددي لا ددددكو قددددن ملذجاددددو ملألةنةبدددديا مللددددهت يع بددددر مللادددداطم مللاس ثددددسم 

أل  ددددددت قع هددددددّ  ل دددددااجم أتضدددددد  فسيددددددم  ّتددددددّ  ل علدددددددل     جة  ة كاقدددددد ي مللدددددّة  ملأللضدددددد  ا  يدددددد  مللسئيادددددسم ةمللددددددهت تضددددددؤ نؤثدددددد

                                       
بخد ث ةجنملثدم ملنس دل مللعسبدي ل  خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي: التداعيات وشعكل العالقعة املسعتقبلية،ا  ب نس ل مللعسبي ة ّ  لحاسو مللاس ث ي -1 

  .0اص6102 املن  مللاس ث يامللّة ما ةطسا 

 قن ملجحاترمل اةدال ا ملتسلاّمل ملل ي لسم ةملثك ااّمل.  ملنياكم  ملن حّ  مللبرتط جسم ل كان  *

 ..02اص6102 املن 62ا صهس م جلسو مللسدفا ملنغساا االتحاد االوروبي.. من التكتل واالندماج إلى الضعف والتفككقحيّ ملبسك ن ا -2 

لمد   31/01/6108ا أطادس لاي د  تدام :   NET/HTTP://WWW.ALJAZEERA.قتد   قن دان لمد  ملناةدس ملتلكترةندي: معاهعدة لشعبونة،قاثدالم ملزجلددس ا -3 

 .01:00مللا لم 

https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%22%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&Path=https://www.dohainstitute.org/ar&CT0=ACRPS-ArticlePageContentType&CT1=ACRPS-FilePageContentType&CT2=ACRPS-NewsPageContentType&CT3=ACRPS-JournalPageContentType&CT4=ACRPS-BookPageContentType&CT5=ACRPS-UpComingEventContentType&CT6=ACRPS-EventDetailPageContentType&CT7=ACRPS-PreviousEventListContentType&
https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%22%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&Path=https://www.dohainstitute.org/ar&CT0=ACRPS-ArticlePageContentType&CT1=ACRPS-FilePageContentType&CT2=ACRPS-NewsPageContentType&CT3=ACRPS-JournalPageContentType&CT4=ACRPS-BookPageContentType&CT5=ACRPS-UpComingEventContentType&CT6=ACRPS-EventDetailPageContentType&CT7=ACRPS-PreviousEventListContentType&
http://www.aljazeera.net/n
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يددددد  س ي مللبرنددددد ن ملألةنةبددددديا ب ل اددددد نه ملناثادددددم ملنا خادددددم قدددددن ةادددددو قددددداملطنث كدددددو بادددددّا خ ايددددد  فدددددي مللاددددداملمي مللسة بسدددددم ةمللا دددددس عسم 

 خ ا نئيو ملن احسم با   لم  ملةترمل  ملذجاو ملألةنةبيا  ي  ك لاس ثم ملللنمللسم ملن تر م ةةض ت  ملناملزجما ةقن أهؤ قه قه أتض ا ملج

ب إلحددد فم إلدد  قاثادددم   يدد  لددلزي  دددهلك ثدداطم ملن احددسم ملألةنةبسدددم ةخ ايدد  ملنيردددو ملأللمدد  لااس ثددم ملزخ ن سدددم ةملألقددن ملن ددتر .

م مللسئيادسم تلخد م مللتدسملن قجاو ملتلح ج ملألةنةبيا مللهت ت كان قدن ةزنمل  قدن ملزهكاقد ي مللاطاسدم لادّة  ملأللضد   ةمللدهت يع بدر ملزجهد

مللتددسملن جملخددو ملتلحدد جا ة  دد ن  مللبرندد ن ملألةنةبددي قادداةلسم إيددّملن ةدداملجين ملتلحدد ج ملألةنةبدديا ةأفسددهت ملذجدد   أتضدد  أقدد م "ملندداملطن 

ليددت ملناملفتددم لمدد  إجخدد   علسددم ل ددّخو "ملندداملطن ملألةنةبددي" ل حتسددق ملددكا  ع يددّ لمدد   ملألةنةبددي" لاي دد ن م فددي ليددو ملتلحدد جا بحسددث 

س قاسددان قدداملطن أةنةبددي لددّلا  ملن احددسم ل تددّتؤ قادد يو أة ملةتددرمل  فددي قجدد   مللا ددس س لابرندد ن  ددا  ةضددسم قحددّج ا  يدد  لضددؤ لاةسدد

أتض  مللانسم ملناثاسم ل لحد جا هسدأي مل جاددم نة بسدم ةملثا د ندم ت لتدو أهيسدم لدن ملناثاد ي مللسئيادسما  يحكيدم مللعدّ  ملألةنةبسدم 

 1 .ملألةنةبسم ةمللااك ملنس لت ل ثاري ن ةغيره 

 2ةةّ ج ت قع هّ  ل ااجم لم :

  تاق قاثعم لبرن ج ي مللّة  ملأللض  . -

 ثس ث ي ق تر م في قج تي مللط ةم ةمللاةاج ةمللتض ت  ملنسلاطم ب تجحا س ملزهسملنت. -

 إلط   قناق مللاس ثم ملزخ ن سم ل لح ج ملألةنةبي ي  س ي أةثس قي  لاسه ملآلن. -

  ف مللااما لاض مللسئ ثم ب نا ةبم مللىث  ا يس ج ف ل م.لسأس جةلم أةنةبسم ملتلح ج قّ  ثن ين ةج  -

 ةن ّا قع هّ  ل ااجم إل  إتج ج قا ب نئيو طادو ملأل و لايجاو ملألةنةبيا ة علدل ملل  ةسم لاّف ع ملن تر .

  ةةدددّ   ددددات جة  أةنةبسدددم لبددددر ملنع هدددّ  لمدددد  ملق سدددد زملي خ يدددما  سددددث حددديات باغ نددددد   ددددق    بدددم ملثددددؤ مللعيادددم ملألةنةبسددددم باغت دددد

 ملزخ يما ة  ات إتط لس  لم  قتعّ إح في في مللبرن ن ملألةنةبي.

ا ةاددو أن تاملفتددامل لاي دد  فددي %2.2.قت بددو  %..13قع هددّ  ل ددااجم ملألةنةبسددم بناددام  6118ةنفدد  ملإلتسلاددّتان فددي تاجسددا/ لدسملن 

 .6110ملث       س  أةملخس 

 قدددن ملتنسدده ا" "باددّ فددي ةأجن ت دد  قاددها ألضدد ئه ملنسدده ا لدداظؤ ة جاجسددم علسددم لمدد  ملألةنةبددي ملتلحدد ج قع هددّملي أتضدد  ج ددت ةةددّ

 ملألةنةبددي ملتلحدد ج فددي ملأللضدد   مللددّة   إ ددّ  ملنسدده ا ثدداو ل ددااجم قع هددّ  قددن "11 "ملندد ج  لحددّج.ة "ل ددااجم قع هددّ " فددي "11 "ملندد ج 

لبلضدد   ت ت طاددب ملثد خّملقه لتددّتؤ أت لبرتددس ةقدن طددسا ةمل ددّ "ةفتد  لاي طاادد ي مللّثدد اندم ملزخ يدم   دد ". ةهددا  دق  طددااي   دكو

ملتنسددده ا قدددن  -6102تاجسدددا/ لدسملن  63جظي ددده تدددام  ملثددد      ردددعبث باددد   لمددد -مللىدددث ةدددسني  لبرتط جسددد  لدددها  يددد  هدددا ملزهددد   ب لنادددام

 3:تمي ق  ملألةنةبي  جملتلح قن لاحاب مللىث مللّةلم لم  تترلب ل ااجم  قع هّ  في "11 "ملن ج  بيا بملتلح ج.ة 

" )لحدّجه  اهادمملألغااسم ملن( بدد"68ملل   ةض   أن "ملل  ق ملنسه ا" تتسه قجاو ملتلح ج ملألةنةبدي )تضدؤ مللدّة  ملأللضد   مللدد  .0

ا قددن "قع هددّ  ليددو ملتلحدد ج ملألةنةبددي"(  عددّ قاملفتددم مللبرندد ن ملألةنةبدديا ةملددك  عددّ إخطدد ن مللّةلددم ملننسددهام ل لحدد ج  -638/3ملندد ج  

  علقه  قغ جنله.

                                       
 ..02قحيّ ملبسك ن اقس س ث بقاص -1 

  بق.قس س ث معاهدة لشبونة،قاثالم ملزجلدس ا -2 

ا أطادس لاسده   NET/HTTP://WWW.ALJAZEERA.قت   قن دان لمد  ملناةدس ملتلكترةندي:  من معاهدة لشبونة؟، 21، ماذا تعني املادة قاثالم ملزجلدس -3 

 .02:11ا لم  مللا لم 31/01/6108تام 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/2fa4ab39-608c-481b-bc82-d98e9fd37064
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/10e4f35f-64b4-4fcf-85d7-fd440f531bac
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/b4e0650d-3de3-4154-9cf5-d2b0604188fc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/b4e0650d-3de3-4154-9cf5-d2b0604188fc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/2e349fe4-ddea-4279-ad9d-a47814fa86aa
http://www.aljazeera.net/
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تن هددددث ق عددددا  لطاسددددق ملنع هددددّملي ملألةنةبسددددم لمدددد  مللّةلددددم ملننسددددهام ملل ادددد نمل قددددن لدددد ندو جخددددا  "ملل دددد ق ملتنسدددده ا"  يددددز  .6

سددها أة  عددّ ثددن ين قددن  ادداؤ ملتلحدد ج نثدديس  ةددسملن ملتنسدده ا إممل لددؤ ت ايددو مللطسفدد ن إلدد  أت ملل دد ق فددي هددهه ملألملادد  . ةباثددس ملل ا 

 ملتلح ج ةمللّةلم ملننسهام قاه أن تتسنمل ليّتّ ههه ملنهام ب ل املفق بسن ي ا   س  ل ادت جة  ملتلح ج لم  ملك بد"ملإل ي ع".

م ملننسدددهام لا ايدددو إلددد  ملل ددد ق تحدددّج لسلياددد ي ملنسددده    ا قدددس مللاحدددس فدددي ملتل اددد ن تجدددب أن ت  ددد ةض ملتلحددد ج قدددس مللّةلددد  .3

( قدددددن "قع هدددددّ  ليدددددو ملتلحدددددد ج 3) 608مللاحدددددث لدددددن "إطددددد ن" لع ةت ددددد  ملنادددددد تااسم ب تلحددددد ج. ةُدجدددددس  هدددددهمل ملل  ددددد ةض ةفتدددددد  لايددددد ج  

     ةمللىث تجسل   ملتلح ج   أن ملنسه    .ت تحق لاّةلم ملننسهام ملن  ن م في ملنا ة  ي أة مللتسملنملي ملن  ام  .. ملألةنةبي".

أتضد  لمدد  ملن أت ملل د ق زخددسةا أت جةلددم قدن لضددادم ملتلحد ج تجددب ملن لحظد  "ب غااسددم ق ددسةطم" )أت  11ةلدال ملندد ج   .1

جددداملا ب نودددم قددن ثدددك ن جة  ملتلحددد ج( ة دددهلك ب أتسدددّ  21ملن اتدددين فددي ملتلحددد ج ملألةنةبدددي قيددد  تيردددو  62ب نوددم قدددن مللدددّة  ملأللضددد   مللدددد 

مللدد  ملقك جسددم لدداج  مللّةلددم مللىددث ةددسني ملزخددسةا قددن ملتلحدد ج ملتةنةبددي مللدد  لضددادم  11ملألةنةبددي. ةل طددسق ملل تددس  ملزخ قاددم قددن ملندد ج  

 1ملتلح ج.

فددي مللعدد م ملن إددسث فددي ملثدد      لدد م ل دد زح ملزخددسةا قددن ملتلحدد ج ملتةنةبدديا تحددق  -بأغااسددم حدداسام  - عددّ أن يدداي مللبرتطدد جسان 

م مللبرتط جسم أن لتسن ملنالّ مللهت لسدّ ملن لحس  به ملذجاو ملألةنةبي لاي  بتسملنه  ملزخسةا. ةك جت نئيادم ملزهكاقدم ليرتدلمل لءهكاق

ا  عّ ملن   ججت بأ    ت لسدّ ملإلثسملع في لياسم ملتنسه ا ةاو ملن ت ؤ  6102بن  تم ق نس  11ق ت ةّ مللاات جست   ل عسو ملن ج  

 لسدّ بسدط جس  لحتسته  في ق  ةح ي ملزخسةا.ملتل  ق لم  ملتهّملا مللىث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1-BBC قتددددددددددددددددددد   قن دددددددددددددددددددان لمددددددددددددددددددد  ملناةدددددددددددددددددددس ملتلكترةندددددددددددددددددددي:معععععععععععععععععععن معاهعععععععععععععععععععدة لشعععععععععععععععععععبونة؟ ، 21 "بريكسعععععععععععععععععععيت": معععععععععععععععععععا العععععععععععععععععععذي تعنيععععععععععععععععععع  املعععععععععععععععععععادة لسبسدددددددددددددددددددما 

39328654-http://www.bbc.com/arabic/world 02:0لم  مللا لم  31/01/6101ا أطاس لاي   تام 7610ق نس 61 : تام ان سي.. 

http://www.bbc.com/arabic/world-39328654
http://www.bbc.com/arabic/world-39328654
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 ملغادرة اململكة املتحدة ال ريطانية االتحاد االوروبي (: الخطوات الواجب اتباعها14-00الشكل رقم )

 
 :اقتددددددددددددد   قن دددددددددددددان لمددددددددددددد  ملناةدددددددددددددس ملتلكترةندددددددددددددي ؟معععععععععععععن معاهعععععععععععععدة لشعععععععععععععبونة 21بريكسعععععععععععععيت": معععععععععععععا العععععععععععععذي تعنيععععععععععععع  املعععععععععععععادة " عربيعععععععععععععة، BBC ملن دددددددددددددّن:

39328654-http://www.bbc.com/arabic/world 02:0لم  مللا لم  31/01/6101ا أطاس لاي   تام 7610ق نس 61 : تام ان سي.. 

 :ي  تمي أبسز قسمل و لياسم خسةا ملنياكم ملن حّ  قن ملتلح ج ملتةنةبيفسة 

  في ملنوم قن ملن  ن ين في ملتث      لم  خسةا ملنياكم ملن حّ  قن  1020قاسان بسدط ني أت  .022ملفق ة  :6102 جوان 60في

 ملتلح ج ملألةنةبي.

  ن نئيو ملزهكاقم ملذه فظ ةملنادّ لاات   في ملتلح ج ملألةنةبي جت سّ ك قيرةن ملث ت ل ه قن نئ ثم ل  مل  :6102 جوان 64في

 ت بان و  اناان لن لالي ملنا ب.ملزهكاقم. ةلا ز  زلسؤ قعاكس بسدكا

  ي ل  زح ملزخسةاا  :6102 جويلية 00في ثم ةزنمل   نئل ال  ليرتلمل ق ت ملن ككم ب تلح ج ملألةنةبي ةمللىث قس ملك لؤ ل ا 

 بسدط جس .

  قن قع هّ  ل ااجما ل اطاق لياسم ملزخسةا   كو نثمث ةمللىث  11ليرتلمل ق ت ل عو ملن ج   :6102مارس  69في

 .ةنةبي. نغام قن   في  علدل قاةعه  ةاو مللّخا  ب ن  ةح ي قس ملتلح ج ملأل 6100 ق نس60رض أن لن هث في قن ملن ت

http://www.bbc.com/arabic/world-39328654
http://www.bbc.com/arabic/world-39328654
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  ألان نئيو ملن احسم ملألةنةبسم   ن كااج تاجكس ةليرتلمل ق ت لن لاياهي  إل  ملل  ق أةلي  ا   :6102 دنسم ر 2في

اق ملناملطاين ملألةنةبسين في بسدط جس ا ةقاألم ملزهّةج بين إتسلاّمل ملنا  ي مللر ث ملألهؤ  في ملتج    : مللااادم ملن لسما ة ت

 ملل ي لسم ملل   عم لايياكم ملن حّ ا ةملزجيهاندم ملإلتسلاّتم مللعضا في ملتلح ج ملألةنةبي.

  2  ألاات ليرتلمل ق ت قن قتسه  ملل س ي في   سكسز في ري   غسا لاّنا لن خطت     أن مللع ةم  :6102جويلية

ملتلح ج ملألةنةبي في قس ام ق   عّ بسدكات: ملزه    لم  ملنا جتي ملللنمللسم ةملل ا لسم قن خ   خاق "قاطتم  ملل ج ندم قس

 لههمل ملناةف ملنسن مللهت مللخهله  62لج ن   س " قس مللّة  ملأللض   مل 
ً
في ملتلح جا ةةحس "جياما  يسكي  ّتّ". ةجاسجم

 ا هي  ةزدس بسدكات جت سّ جت يو مللهت ملثااّ  ب نا ه  ألةنةب  ملزهكاقم مللبرتط جسما ملث ت   ململا ن قن أبسز ةزنملئ 

 جةقسنسك نملاا ةةزدس ملزخ ن سم بان و  اناان مللهت خا ه  يرتمث ه جت.

  إل  ق سةع ملل  ق  :6102 نوفم ر  00في 
ً
ألاات ملزهكاقم مللبرتط جسم أن ملن  ةحين مللبرتط جسين ةملألةنةبسين لاياامل أخيرمل

 
ً
 فتر 

ً
 ملج ت لسم.لتنثا ق ضيا 

  04  ةملفق قجاو مللازنمل  مللبرتط ني لم  ق سةع ملتل  قا لكن أنبس ألض   قن ملزهكاقم ملث ت لامل قن بسن ؤ  :6102 نوفم ر

 جةقسنسك نملا.

  66  ألان نئيو ملذجاو ملألةنةبي جةج لّ ل ثك أن ملتلح ج ملألةنةبي ةبسدط جس  لاي  إل  ق سةع ملل  ق  :6102 نوفم ر

 قس ام ق   عّ بسدكات ةمللهت مللخه ركو "إل ن  ثس طسث".  أن مللسةملب  في 

  62  سي ملناملفتم لم  ملإلل ن مللاس طسث ةلم  ملل  ق ملزخسةا خ   ةيم أةنةبسم. ةدحاؤ ملتل  ق  :6108 نوفم ر 

 قاألم ةسيم ملل  لان  مللىث لم  لاّن جفعه  ل لح ج ملألةنةبي ةلترملةا ةسيت   بين 
ً
لكا قاس ن أةنة.  ه 11ة 1.خ اي 

و  ّةج فعاسم قس 
 
 ل   جت   ك

ً
 خ ي 

ً
ت ضين ملتل  ق خطم "راكم ملألق ن" مللىث لال  لم  قاد إتسلاّمل ملل ي لسم ةحع 

ليرتلمل ق ت مللااملا مللبرتط جسين إل  جلؤ ملل  ق ملزخسةا مللهت لايات إلسه قس    نن   إتسلاّملا ةملك  ي م أخير. جلت

 6108.1 ر جيايب 00 ملألةنةبسين في ل ادت بسن ني في

  01  ملذهكيم ملتةنةبسم مللعاس   عطي بسدط جس  خس ن مللترمل س لن بسدكات. :6102 دنسم ر 

  06  2 ملزهلا ملزه  ؤ ت اي لم  مجب مللرتم لن نئيام مللازنمل .:6102 دنسم ر 

 06  ف زي ليرتلمل ق ت في ل ادت قاد مللرتم زهكاقت   با   لم  طاب جاملا قن  ل    قا هضين  :6102 دنسم ر

ه . 002ياي قت بو  611تل  ق ملزخسةاا ل ا   ق ت   ّ  ح

   616قن ؤ قت بو  36.ياي مللااملا  غ لاسم ث  تم لم  نف  ملل  ق بسدكات. ةنف   :6109جانفي  02في 

ملتل  ق مللهت لايات إلسه ق ت قس ملتلح ج ملألةنةبي.  ي  ةّم زلسؤ ملنع نحم مللعي لسم  يرتمث كانبن قه س  زحجب مللرتم 

 كاقم.لن ملزه

قن  هم أخس ا ملل بر ملتلح ج ملتةنةبي ةمللّة  ملتلض   أن نف  مللبرن ن مللبرتط ني ملتل  ق ملنبرم بين لاّن ةبسة او  ا  

 بسدكات تلدّ قن قخ طس خسةا بسدط جس  قن ملل ك و بّةن ملل  ق.

 69  قالّ ملزخسةا قن ملتلح ج ملتةنةبي. :6109مارس 

                                       
ا قت    قن ان لم  ملناةس ملتلكترةني: احل بريكست من االستفتاء إلى تصويت ال رملان... وردود الفعل األوروبيةبالتفاصيل: هذه أبرز مر أ.ا.اا - 1

com/article/https://www.annahar. 1.:08لم  مللا لم  61/166/6100ا أطاس لاسه تام: 11:.0ا لم  مللا لم:  6100  ج ي  02ا ن سي تام. 
ا لم  مللا لم 1086جيايبر  02ن سي تام   ./https://www.alarabiya.net/ar/aswaqا  خطوات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبيةا   مللعسبسما -2

 .2.:02لم  مللا لم  08/16/6100ب اةست غسداا ا ملطاس لاسه تام  03:33

https://www.annahar.com/article/925865-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.annahar.com/article/925865-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/videos/closing-bell/2018/12/16/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 : األوروبية - الفرع الثاني :العالقات ال ريطانية

لددؤ ملتج  دد   نثدديس  لددن  6102 دداملن  – .6مللدد   0023  دداملن 0ل قدد  بددين بسدط جسدد  ةملتلحدد ج ملتةنبددي ا قددن  3.ةبعددّ ملجضددي م جملم 

ملتلحدددد ج ملتةنبدددديا ملم جخاددددت بسدط جسدددد  قس اددددم  ّتددددّ  فددددي ل ندخهدددد  مللاس طددددسثا ةملتة  دددد جتا ةملت  ي لسددددما هددددي قس اددددم بسدكاددددت.ة عّ 

يددددّ  مللسئياددددم فددددي ملتلحدددد ج ملألةنةبدددديا ةخدددد قو ملة  دددد ج لدددد لمثا ةقس ددددل أةنةبدددد  ملندددد ليا ةيدددد  ام مل بددددر ج دددديب قددددن بسدط جسدددد  إ ددددّ  ملألل

ملتثداري نملي ملألةنةبسددم ملنا رس .ة  دات بسدط جسدد  لمدد  ملق سد زملي  ريددر  ا ةهدي حددين ملتلحدد ج ا ف دي ملذجدد   ملتة  د جت لييددزي مللادداس 

هالم لاتددو خطدددا  مللطيددرملن حدددين   أتضدد ا ةهاددد   مل ثددر قدددن ج ددف قاسدددان مللادداس مللبرتط جسددم  ادددهالم لاتاهدد  حدددين جة  ملتلحدد جا ةثددد

 دخل بسدطدد ني يعياددان بياثادد ي جة  ملتلحدد جا ة ملت   دد    عيات دد  ملزجاسده ملتثددترلسنثا ةلددّم ملل ع قددو ب لعياددم ملتةنبسددم مللسددانةا 

ملألةنةبسددم ةاددو ملتج  دد   بح لددم  –مللسددانةا ةقددس كددو هددهه ملتق سدد زملي ملت ملن مللسغاددم ب تج  دد   قا دداج اةلييزي مللع ةدد ي مللبرتط جسددم 

ا مللت ئيم لم  ل ندو  طادو  قن لّم مللرتما ةلدّم ملتنسدج م فدي ملل ا هد ي ةمللدسؤ  بدين بسدط جسد  ةمللدّة  ”لّم ملتنلس   ملن ا ج “بح لم 

 لعياسدم مل
ً
 قس مللّةل ين مللكايرلين في ملتلح ج: أن جس  ةفسنا ا ملم لؤ لكدن بسدط جسد  ق حيادم تاقد 

ً
ل ك قدو ةملتجدّق ا ملألةنةبسما ةخ اي 

ةكد ن لهدهمل ملتج  د   ململد ن ملة  د جتم لمد  مللطدسا مللبرتطد ني ةمللطدسا ملتةنبدي ا فد ن بسدط جسد  فتدّي كدو ملق سد زملي مللعضددادم   ملألةنةبدي.

مللك قام في  سدم جخا  مللاض  س ةمللااس ةملزخّق ي جةن  عسد م  يس سم أل بر ثاق في مللع لؤا مللااق ملألةنةبسم ملنا ّ ا مللىث لضؤ 

جةلدددم ا ملم  13لسداسدددان تدددانةا ةفتددّي ملل اعسدددم تل  ةددد ي ملل ادد ج  ملل جددد نت قدددس  08قاسددان  دددخلا بحجدددؤ جدد لج إ يددد لي ت دددو إلددي  111

ك جت لسلا  ب ل  ة ي لج ن  قس ملتلح ج ملألةنةبيا ة هلك  اّمل ةثاغ فان  ةكاند  ملزجاابسم ةملنكاسكا ةث كان قضطس  لا  د ةض 

سددد زملي ملل ج نددددم مملن ددد .ةقن  هدددم ملخدددس  ل ددد ةض بسدط جسددد  لاايدددا  إلددد  مللاددداق ملألةنةبسدددم ملن دددتر م مللراددد  ي قدددس كدددو جةلدددم ل ح دددسو ملتق 

لااادق يا ل ي ملزخّق ي لّل  ا في  ين ل ي س ملل سك ي ملن اعم في ملتلح ج ملألةنةبي لات ئس  بحتاق لكد ج لكدان غيدر قحدّةج  لاسدس 

 نسم مللىث ةحدعت   قاظيدم ملل جد ن  مللع نسدم.ةبسدط جس  ثداا لكدان بح  دم إلد  ق  لسغب في بسعه أت  ك ن في بسدط جس  بيا ب مللتامللّ مللع

ملل دد ق رددسمل م قددس جة  ملتلحدد ج ملألةنةبددي لمدد  غددسملن ملتل  ةدد ي مللىددث لددؤ ملل  دد ةض لاي دد  قددس ثا اددسمل ة مللنددرةدجا مللكسدد جين ملتة  دد جتين 

             1مللكايرتن مللا سّتن خ نا ملتلح ج ملألةنةبي.

لحدد ج ملألةنةبدديا فددإن رددسة  أت ملل دد ق قددس بسدط جسدد  ت بددّ أن ت لتددو يددسملقم لددن لاددك مللدداملنج  فددي ملل  ةدد ي ملل ددس م ةقددن قاظددان ملت

  أثددددددددددددهو قدددددددددددن رددددددددددددأجه أن ت ددددددددددددسض لمددددددددددد  ملل ددددددددددددان لادددددددددددد زتي قي ملادددددددددددم لاا اددددددددددددسمل ةمللنددددددددددددرةدج.
ً
 مللت ئيدددددددددددم. ملددددددددددددك أن قدددددددددددداد بسدط جسددددددددددد  رددددددددددددسةط

ضد   عخددسدن  عددازهؤ ملزهي ثدم إلدد  مللت ّتددّ بد زخسةا قددن ملتلحدد ج ةملممل   دات بسدط جسدد ا لمد  أت ملق سدد ز خدد ص ا فد ن ملددك ثددسغست ملل

 ملألةنةبي ةملنط لام بإل ج  ملل   ةضا ةملذه ام.

 الفرع الثالث :أسباب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

 هي: مللتسملن ملك قرو مللخ م جحا بسدط جس  جفعت ملألثا ا قن قجيالم ها  

ألددف  682ةهدد  أهددؤ أثددا ا ملل ددسملا مللبرتطدد ن  فدد  ة دده أةنةبدد ا ف ألنةدد م مللسثدديسم لا ددّ لددّفق . اله ععرة األوروبيععة إلععى بريطانيععا: 0 

أةنةبددد  إلددد  ثددداق مللعيدددو مللبرتطددد ن  ةملثددد   جن ؤ قدددن جظددد م ملإلل جددد ي ملت  ي لسدددما ةكددد ن جت سدددّ كددد قيرةن يادددع  إلددد   عدددّتو مللتامللددددّ 

                                       
 قس ل مللاملبّ لااحاث ةمللّنملث ي  ملتثترمللسجسما ، االثر االقتصادي لخروج بريطانيا من االتحاد االوربي، ره  خاسو-1 

ا لمدد   31/01/6108ا أطاددس لاي دد  تددام 6102/.00/1ا ن ددسي تددام  http://rawabetcenter.com/archives/44880قتدد   قن ددان لمدد  ملناةددس ملتلكترةنددي:

 .02:33مللا لم 

http://rawabetcenter.com/archives/44880
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مل قددن أهددؤ  ملنسلاطددم بدد ل،جس ا ةلكددن ك جددت جملئًيدد  لت بددو بددسف  أةنةبدد ا ألن باددّ ًّ  سدددم ملج تدد   ملألفددسملج فدد  ملل  ةسددم رددياجن  عددّ ةمل دد

 لن ملل هقس مللبرتط ن  قن مللعي لم ملألةنةبسم.
ً

 بااج مللا ج  ملألةنةب ا ههمل فض 

ملتلح ج ملألةنةب   غيره قن ملناظي ي ملألةنةبسم ت سض نثاًق  لم  مللدّة  ملناضديم إلسده كدو بحادب . التذمر من الرسوم األوروبية: 6

ة  دد جتم ة ع فسددها لكددن بسدط جسدد  مللىددى  ع يددّ ثس ثددم لت دد سم  اددبب ملل جددل فدد  قاملزجت دد  ل ددهقس قددن مللسثددام ملألةنةبسددم مللىددى ةالدده ملت

 1قاسان  اسه إثترلسنى تاقس . 11لرتو ك هو خلدات   مللىى تجب لاي   جفس 

لحددد ج ملألةنةبددد  تدددسةن أن جظددد م ملتلحددد ج طددد جسين ةهدددؤ مللدددهتن يدددالامل ل ددد زح ملزخدددسةا قدددن ملت عددد  مللبرتاالفتقعععار إلعععى الديمقراطيعععة:  .3

ت  تس إلد  مللّتيتسملطسدم ملنعيدا  لهد  فد  مللاظد م مللبرتطد ن  ة اا دهّةن ب ل د  س ي مللاملثدعم لاي احدسم ملألةنةبسدم غيدر ملنا خادم مللىدى 

 تحق له  ةحس ق  ن س ةاملجين لم  مللبرن ن ملألةنةب  ملنا خب قا رس  قن ملل عاا ملألةنةبسم.

: فددد  مددددو ملل حددددّت ي ملزجساثس ثدددسم مللىددددى لحددددس  ب تلحددد ج ملألةنةبدددد ا فددددإن فكدددس  إن دددد   ةددددا  رية أوروبيععععة موحععععدةإنشعععاء قععععوة عسععععك ..

لاكسدم قا ّ  لأ   ف  ملألمه نا خ يم لا  ّ  لسةثس  ةغيره ا ةههمل ق  ملل برله بسدط جس  جالد  قدن مللت دّت يا فضد  لدن ملثد ع ج  

ؤا قس ملألخه ب تل ا ن أن بسدط جس  إل    جب فسنا  هي  أ بر ةالين لاكسدتن ف  ةحس مللك ام ف  مللاس ثم ملزخ ن سم لم  قا ا  مللع ل

 مللك ام ةها ق  ترير قخ ةا قن ملن  ن م ملأل بر لهي .

: فخسةا بسدط جسد  قدن ملتلحد ج ملألةنةبد  تحدسن ملزجادؤ مللتضد    قدن أ كد م التحرر من القيود املفروبة على السيادة ال ريطانية .1

 ما خ يم ملذهكيم ملألةنةبسم زهتاق ملإلنا نا  سث ل اد أ ك قه  غير قالقم لايحكيم مللعاس  مللبرتط جسم.مللتساج مللت جاجس

 2   ةمللىى بّأي ن ّ ك هو ملزهكاقم مللبرتط جسم ة  كو لاًو   ايًرمل لاي  .أزمة الالجئين:  .2

 الخععععو  مععععن اإلرهععععاب : .2
ً
جفعددددت ملندددداملطن مللبرتطدددد ني إلدددد  ملل  كيددددر فددددي أن  زددددد ج  ملل،جيدددد ي ملإلنه بسددددم فددددي  عدددد  مللددددّة  ملألةنةبسددددم قدددداخسمل

ملتج  د   لددن ملتلحدد ج ملألةنةبدي ثددساةف ملل  ةسددم ملزهددّةج ملن  ا دم بددين جةلددها ةهددا قد  ةددّ تحددّ  س ددم ملنداملطاين ملألةنةبسددينا ةقددن ملددؤ 

 تحا  جةن ق ي  ملإلنه بسين إل  بسدط جس .

:  لالتحاد تركيا انضمام من املخاو .2

مللم  ةخاق  مللباط  ا نملناملطاي لم  ملل أملير ملألةنةبي ملتلح ج قن بسدط جس  خسةا قعاكس في ثس ثسان  ة ج  ملث ط ع   ةهيسم  فل 

  ملل  وين  عتا  ل ّفق   ّةجهددددددددددددددددددددددددددد    ب  د  ل ّج  أجه  لم  ملألقدددددددددددددددددددددددس دسةل ا  ملتلح جا إل  لس س  ملجضي م لاع ي بخ اص  لّل ؤ

  في    ملنا اجتن
ً
 ملألةنةبسم. مللّة   إل    لس 

: إم تا دددّ ملزخبدددرمل  أن ( علعععى مجريعععات اتخعععاذ القعععرار فعععي االتحعععاد األوروبعععي09. تخوفهعععا معععن سعععيطرة دول منطقعععة اليعععورو العععع)9

تددسملنملي ملتلحد ج مللاتددّت مللدهت نفضددت بسدط جسدد  مللدّخا  فسددها أيدداد قحدان مللخدد م مللتددسملن فدي ملتلحدد ج ملألةنةبدديا ةأيداحت  يسددس ملل

                                       
ة م أطس  -أزمة اليورو–انعكاسات االزمات االقتصادية على التكتالت  االقتصادية االقليمية دراسة حالة االتحاد االوروبي   ي ةت ثكساما -1

 ..61ا ص6102ا   قعم قحيّ خسضسا  اكس ا ملزجلملئسا -غير قن ان -ج  انمله 

أسباب وراء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبعى.. أهمهعا اله عرة األوروبيعة.. أزمعة الالجئعين.. إنشعاء قعوة عسعكرية موحعدة للتصعدى  2ف طيم راييا -2 

ا ن دسي  /https://www.youm7.com: قتد   قن دان لمد  ملناةدس ملتلكترةنديمر معن رسعوم أوروبعا، لروسيا وعيرها.. افتقعار االتحعاد للديمقراطيعة.. والتعذ

 .61:11لم  مللا لم  60/01/6108ا أطاس لاسه تام  10:61ا لم  مللا لم   6102تاجسا  .6تام 

https://www.youm7.com/
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 قددددن ِةاددددو ألضدددد ئه فددددي مللاّملتددددما ملددددؤ تدددد ؤ لسحدددده   عددددّ ملل دددد ق ملأللضدددد   فددددي قاطتددددم مللسددددانة لمدددد  جة  ملتلحدددد ج ملألةنةبددددي 
ً
ل طاددددب ل  ةحدددد 

 1 قج يعم.

ههمل مللابب قترلب لم  ملل خال قن ألا   ملث تا   ملنه  سدن لبدر ملزهدّةجا مللدهت أثدهؤ فدي :التوفير املالي للصحة والتعليم . 01

قاسدددان  81.قاسدددان  اسددده إثدددترلسنث ) 311ملنطادددد ي مللىدددث ةزلدددت ب لبرتدددّ أة لمددد  جاملتدددسث ملل ددداملنعا مللىدددث لاةعدددت لدددافير ل دددّتته قوددد ي 

 زهادد ا ملزخلداددم مللبرتط جسددما ةهددا قااددغ كدد ا لاادد   قاا دد  .  يدد  أن ملنااددغ ج ادده يعدد ج  ج ددف قيزملجسددم ملل عاددسؤ فددي 
ً
جةتن( أثدداالس 

 ن لاات   ب امسف لاك ملألقامل  في مللاحث مللعامث ةملل ا ل ي ملزجّتّ .إججاترملا قس ملةترمل  ي قن قعاكس ملنع نحي

 لددّ  ملنددداملطن :. التجععارة الحعععرة00
ً
 ك فسددد 

ً
 لددن أةحدد ع ملل جددد ن  لتددب ملزخدددسةاا ك جددت ثددبا 

ً
م قعاددكس ملنع نحدددين لااتدد   ل دددانمل  ّ ةدد

ة قدددم ل ةددد ي ملة  ددد جتم قدددس ملتلحددد ج مللبرتطددد ني إلددد  لاةدددس ملألفضدددوا  سدددث ت  دددان ملنددداملطن مللبرتطددد ني أن مللس سدددو ثدددسيكن بددد جه قدددن إ

ملألةنةبددي جةن خضدداله  لتدداملجين ملتلحدد جا  سددث تيكن دد  ليددو ملل  ةسدد ي لج ندددم قددس جة  قهيددم قرددو أقسدكدد  ةمللهاددّ ةملل ددينا ب إلحدد فم 

 نا اي إة قم قاطتم لج ن   س .

ةفددي  دد   ن ساهدد  لددن ملتلحدد ج ثددا يكن  يع تدّ مللبرتطدد جسان أن لددأملير ب جهددؤ جملخددو ملتلحدد ج ملألةنةبددي حدعسفا:. النفععوذ الععدولي06

قن ملل  سا بحسدما ةملزه ا  لم  قت لّ في قاثا ي ل نسدما ك جدت خادسن    ادبب ملجضدي قه  ل لحد ج ملألةنةبدي  ياظيدم ملل جد ن  

 ط جسدم )بدي بديهسودم ملإلممللدم مللبرت مللع نسم. ةقن أرهس مللّل   لهدهمل مللا دام بدان و  انادانا مللدهت ةد   فدي ملناد مس  ملألخيدر  مللىدث جظيت د 

 لددددن قادددد لغ ق لسددددم  ايددددر  ثااددددترجه ا ةثددددسكان لهدددد  مللتددددسملن مللك قددددو 
ً
طددددسث(ا " دددد ن مللاةددددت تثدددد ع ج  بسدط جسدددد  مللاددددسطس  مللك قاددددما فضدددد 

 بخ اص ثس ثت   ملل ج ندما ةجظ قه  مللا س عي".

ح ج ملألةنةبي ثسعمي قن ياي مللا خب مللبرتط ني أياد لم  ةا لم بأن ملزخسةا قن ملتل:.  الكلمة األولى للتشريعات الوطنية00

مللتاملجين مللاطاسم مللبرتط جسما ةأجه لن تكان ها   ثسطس  قن ةاو مللتاملجين ملألةنةبسم ملتلح جتما ةها ق  ثيا هؤ في إل ج  مللاسطس  

 لم  ةاملجين ملل امسف ةملزخّق ي مللصهسم ةملألقن.

 لمدد  ملأليددعّ  ك فددما خ يددم أن لاةعدد ي مللا خددب مللبرتطدد ني بيدداد يدد  س ي ةثدداط ي أ بددر لابرندد ن مللبرتطدد ن
ً
يا  عا دده ت أقددو خيددرمل

  ع  مللتاملجين مللّملخاسم في    م إل   غسيرا لكن   ل ع نض قس ةاملجين ملتلح ج ملألةنةبي ق  تحا  جةن إةسملنه .

 فدددي مللدددا جا جلدددت ملنددداملطاينا ملأل دددّ ملن إدددسثا إلددد  ملل  دددادت بددد زخس 
ً
ةا قدددن ةك جدددت صدددهس م "ممل يدددن" مللبرتط جسدددما ةهدددي ملأل ثدددر قاسعددد 

ددّ بسدط جسدد  بي تددين مللتدداملجين ةمللادداملئدا ةدحات دد  ملناسدد نملي مللادداادم  سثددام لضددادما  ملتلحدد ج ملألةنةبدديا ة ئاددم: إن ملتلحدد ج ملألةنةبددي "ةس 

ةخطس مللاتددد   أ بدددر ا  تدددام ملزخيددديوا كدددو هدددهمل ثس ددداد أثددداأةقح  يددده لطعددد  لمددد  قح  ياددد  ةلمددد   كاق اددد .. إممل لدددؤ ج ددداي ب نغددد جن 

 2بكرير".

خ   مللعتدّ ملنا دسم ل ردت ملتة  د جملي مللكبدر  أزقدم ق لسدم ةملة  د جتم ملتسادم  التحديات االقتصادية واالزمة العاملية:  . .0  

ةقدد  زمللدددت لاع ن ددد  لددداملس  ىدددى ملتنا طسدتدددم  ع قدددو ملناثاددد ي مللكبدددر  ةنملثددديا مللاس ثددد ي ملن لسدددم  دددا  مللعددد لؤ رددد     مللكريدددر قدددن لدددّم 

(ا فددددددي  ددددددو قعظدددددد ي هسكاسددددددم فددددددي ECBخدددددد   منمللدددددده ملندددددد لي ملن يرددددددو ب لااددددددك ملنس ددددددلت ملتةنةبددددددي ) مللك دددددد   . ف ددددددو ملتلحدددددد ج ملتةنةبددددددي قددددددن

                                       
ملنس ددل مللددّتيتسملطي مللعسبياقتدد لق قن ددان لمدد  ملناةددس ملتلكترةنددي:   ألسبععععععععععععععاب والتداعيععععععععععات،خععروج بريطانيععا مععن اإلتحععاد األوروبععي: ابدداخسدلا  يددّأ-1 

https://democraticac.de/?p=50120   61:00لم  مللا لم  60/01/6108ا  أطاس لاي   تام  02/01/6102ا ن سي تام. 
 :لاددددددددددددددددّناقت   قن ددددددددددددددددان لمدددددددددددددددد  ملناةددددددددددددددددس ملتلكترةندددددددددددددددديأسععععععععععععععععباب دفعععععععععععععععععت بريطانيععععععععععععععععا لالنفصععععععععععععععععال عععععععععععععععععن االتحععععععععععععععععاد األوروبععععععععععععععععي،  2خاددددددددددددددددسج أةج تددددددددددددددددنا ملز-2

http://alkhaleejonline.net  61:6لم  مللا لم  60/01/6108لاي   تام ا أطاس 02:01لم  مللا لم  12/6102/.6ن سي تام ا.. 

https://democraticac.de/?p=50120
https://democraticac.de/?p=50120
http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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ملتة  ددددد جملي ملتةنةبسدددددم  يعدددددّتي مللاط لدددددم ملنسل عدددددم ةلدددددّني قعدددددّتي ملل  ئدددددّ  ةيدددددات مللددددد  ملل يددددد ج ملل  ئدددددّ  مللادددددااسم ةملل  دددددو فدددددي 

ههمل  عو ملزجيسس أق م ملث حت ق ملنا  لم مللت ثسم  . كو%6مللايا  ملل  أهّملا جيا ملثع ن ملنات اكين )ملل ضخؤ( ملل  قا اد ي 

 قن ةاو قج يع ن  . 

:  دين ف دو ملتلحد ج ملتةنةبدي فدي ليكدين مللدّة  ملل دغير  ملة قد  يادمى بدد"ملتثاملق مللطسفسدم" . التفاوت فعي االداء االقتصعادي02

ي جيدددا ملة  ددد جت جيددداماي جفدددس مللدددّملج فدددي بالادددّمل ةةبدددرص ةهاغ ندددد  ةمللساجددد ن ةمللددد   دددّ قددد  فدددي ملتسلادددّمل ةمللبر غددد   قدددن لحتسدددق قعدددّت 

وخيم قن ثك ن أةنةب  ملل سةسم ملل تير  لااحث لن مللام ئف في ملةنةب  مللغسبسم مللثرتم ةب تخل بسدط جس   ابب بسملقج مللضي ن 

ملت  يدددد اي مللسددددخسم  ددددّمل. قددددن   جددددب ملخددددس  سددددف تيكددددن ملن تا دددد ن  ملتندددد ن مللكدددد ج ين قددددس مللتبريددددسين مللكادددد ل  فددددي لياددددم ةمل ددددّ  

ق لسم ةمل ّ ؟ ههمل غير قا دف بد نس . هدهمل ملل  د ةي  ادبب فدي ل د ةي فدي ملل ع قدوا  يسعد  رد هّ  سدف  عسحدت مللساجد ن  ةثس ثم

قن أ و   ام قدن ملناد لّملي ملن لسدم. ت مل دّ تطيدد بيردو هكدهمل   6101كأقم ةل ندو ملل  إمت  غير قاااق بين فبرملتس ةملغاطو 

اددسمل باددّ لدديو لضددامل فددي ملتلحدد ج ملتةنةبددي لكن دد  لياددك قعددّتي جيددا ملة  دد جت ةج لجدد  إ ي لسدد  ثا  . النمععوذج السويسععري:02   قع قام ملط ة .

قحاسدد  أملفضددو قددن ملنياكددم ملن حددّ  ةقعددّتي بط لددم ملةددو قددن ملنياكددم ملن حددّ  ةلياددم أةددا  قددن ملزجاسدده ملتثددترلسنث. تتددا  مللا خددب 

 1مللبرتط ني:  اا  لاجسا مللاياما مللاا است !.

 والفرنس يدعيات املحتملة لخروج بريطانيا من االتحاد االوروبي على االقتصاد األوروبي املطلب الثاني :الت

 ب لنادام إلد  مللكريدرتنا ةبدّأي لدّمللس ي ملزخدسةا ل   لدو لمد  ملناد ا  ملتة  د جت فدان يدّةن 
ً
ات ج  ئج ملتث      يدّقم

 
قر

ةمل دددددّا بيايددددد  ردددددهّي أثددددداملق ملألثدددددهؤ ةمللاددددداّملي قدددددن ةسيت ددددد  خددددد   تدددددام  %01مللا ددددد ئج  إم فتدددددّي مللعيادددددم مللبرتط جسدددددم أ ثدددددر قدددددن 

 2ةمللااني ي ملألةنةبسما خ يم بانيم لاّنا   لم قن ملل اإسى  عّ إل ن ج  ئج ملتث     .

  الفرع االول: توفير تكاليف العضوية في االتحاد األوروبي

 

ةنةبدديا ةملن يرادم ب ددافير ملتلتزملقدد ي ردكات هددهه مللاتطدم أ ددّ أهدؤ جتدد   مللتدا  مللىددث طس هدد  قاددّة خددسةا بسدط جسد  قددن ملتلحد ج ملأل 

قددن إ يدد لي مللادد لج 00ملن لسددم مللىددث لترلددب لمدد  بسدط جسدد  جاسجددم لات ئ دد  فددي ملتلحدد ج ملألةنةبددي  إم تتددّن أن بسدط جسدد  لا ددق قدد  ناددب ه %

ةنةبديا ة  ديو قاسد ن  اسده أثدترلسنث(    كد لسف قا ردس  ةغيدر قا ردس  لا اجهد  حدين ملتلحد ج ملأل 611ملذهمي لهد  )قد  تتدّن باحدا 

3ههه ملل ك لسف:
 

قددن إ يدد لي مللادد لج %0.61ملن يراددم فددي قادد هيم بسدط جسدد  فددي قيزملجسددم ملتلحدد ج ملألةنةبدديا مللىددث لتددّن باحددا التكععاليف املباشععرة    .0

تيرددو  قاسدد ن  اسدده أثددترلسنثا ةهددا قدد 8.2ل لحدد ج ملألةنةبددي  ددامللي  6101ملذهمددي مللبرتطدد نيا  سددث باددغ يدد في قدد  جفع دده بسدط جسدد  فددي لدد م 

 ُةد اةدددس أن تددداجت خدددسةا بسدط جسددد  إلددد  لدددافير هدددهه مللا تددد ي لدددّلؤ ملزخدددّق ي مللصدددهسم مللىدددث  عددد نياقدددن قيزملجسدددم ملتلحددد ج ملألةنةبي. 06%

 2حغط   ايرمل في مو لتال ملنيزملجسم ملذخ  دم لهد  ا ةدتدّن أن لدافير لكد لسف قاد هيم بسدط جسد   فدي قيزملجسدم ملتلحد ج ملألةنةبدي ي دكو 

قددددن قيزملجي دددده فددددي  % 06ّةلددددم لمدددد  ةطدددد ع ملزخددددّق ي مللصددددهسم. ةقددددن ج  سددددم أخددددس  ثدددد املس خادددد ن  ملتلحدددد ج ملألةنةبددددي لددددد قيدددد  لا تدددده ملل %

                                       
ن دسي تدام     /IA.COM/HTTPS://WWW.CNBCARABلسبسدما لادّنا   CNBCاأسباب وارء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 9ي    مللاعسمثا ا -1 

    ...:61لم  مللا لم  60/01/6108ا أطاس لاي   تام  02:60ا لم  مللا لم 12/6102/.6

 .3قس س ث بقاصب نس ل مللعسبيا   ة ّ  لحاسو مللاس ث ي-2 

 ملتةنةبسما أبدا مبثاملتقد نملي مللعسبسدم ملن حدّ اة ّ  مللّنملث ي التداعيات املتوقعة لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، قس ل ملإلق نملي لااس ث يا -3 

 .3-6صا ص 6102 املن  62

https://www.cnbcarabia.com/
https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%22%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&Path=https://www.dohainstitute.org/ar&CT0=ACRPS-ArticlePageContentType&CT1=ACRPS-FilePageContentType&CT2=ACRPS-NewsPageContentType&CT3=ACRPS-JournalPageContentType&CT4=ACRPS-BookPageContentType&CT5=ACRPS-UpComingEventContentType&CT6=ACRPS-EventDetailPageContentType&CT7=ACRPS-PreviousEventListContentType&
https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%22%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&Path=https://www.dohainstitute.org/ar&CT0=ACRPS-ArticlePageContentType&CT1=ACRPS-FilePageContentType&CT2=ACRPS-NewsPageContentType&CT3=ACRPS-JournalPageContentType&CT4=ACRPS-BookPageContentType&CT5=ACRPS-UpComingEventContentType&CT6=ACRPS-EventDetailPageContentType&CT7=ACRPS-PreviousEventListContentType&
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لتاسل مللا ت ي مللىث  تخ  ه   قم إل  مللّة  مللا قسما  ي  ت اةسق سةل ي قاثا لها ُةد اةس أن ل أملس ملنا لّملي ملألةنةبسم ملنتّ

 ملتلح ج نا لّ  ملل  وين ةملنه  سدن.

ة  ددددديو ملل كددددد لسف ملنترلادددددم لمدددددد  بسدط جسددددد   ادددددبب ملق ر لهددددد  لا دددددس ع ي ملتلحددددد ج ملألةنةبدددددي  قرددددددو كعععععاليف عيعععععر املباشعععععرة  الت  .6

ةأتض  ملل ك لسف ملنترلام لم  CAP  س ع ي ةاملجين مللعيوا ةمللتساج ملن لسما ةمللاس ث ي ملللنمللسم ملألةنةبسم ملن تر م أة ق  يعسا ب لد ا

 طددددد جسين  ادددددبب ملنهددددد  سدن ملألةنةبسدددددينا ةلكددددد لسف أخدددددس  قردددددو قك فحدددددم ملت  سددددد   ةملل اددددد ج ةمللهدددددّن.ملزجتددددد ج مللاط لدددددم بدددددين يددددد اا مللبرت

 قن إ ي لي مللا لج ملذهمي مللبرتط ني.  %0.21ةدااغ قجياع ههه ملل ك لسف جحا 

لح ج ملألةنةبي ثياهؤ في غير أجه قن غير مللاملوح لي ق  فسي  إممل ك ن لافير ملل ك لسف ملنا رس  ةغير ملنا رس  لات   بسدط جس  حين ملت 

 ملألةنةبي ج اه لم  ملنّ  مللطادو.ملتلح ج  جلؤ ملتة   ج مللبرتط نيا أة فسي  إممل ك ن ثساملس ثااس  أة إتج بس  في

 الفرع الثاني : تداعيات الخروج على التجارة الخارجية

يدددد جنملي قددددن  %61ي مللبرتط جسددددم  دددداملل قددددن ملة  دددد ج ملتلحدددد ج ملألةنةبدددديا ةلااددددغ ملل دددد جنملي %01ي ددددكو ملتة  دددد ج مللبرتطدددد ني  ددددامللي 

ةةدّ ردكات ملل جد ن  قدس ملتلحد ج ملألةنةبدي  1ملتلح ج ملألةنةبي إل  ملزخ ن ا )جةن مل اا ا ملل  جنملي مللاسنسم بين جة  ملتلحد ج ملتةنةبدي(.

 يد  2ا  .610 م قدن ةملنجملن د  قدن مللاداس ةملزخدّق ي فدي لد ٪ 13.6قدن إ يد لي يد جنملي ملنياكدم ملن حدّ  قدن مللاداس ةملزخدّق ي ة  ٪ 2...

 ها قاين في ملل كو ةمللهت تاوح ملل ج ن  ملزخ ن سم بين ملتلح ج ملألةنةبي ةبسدط جس .

م. ةفي   لم ملج     بسدط جس  لن ملتلح ج ملتةنةبي  3ث كان ههه ملل ا جتي ملل ج ندم أق م حسملئب  ّتّ  ةنثام  يس س 

س ةملناسعد ي بدين جة  ملتلحد جا ةثدساملس خدسةا بسدط جسد    دّ  فين ملنعسةا أجه ت لا ّ  عسفدم  يس سدم لمد   س دم قدسةن مللاضد  

في لج نن   قس ملتلح جا في     لؤ ل ايو قعه إل  ل ةم خ يم لياحه  قيزملي لج ندما قس ملألخه في ملتل ا ن أن ملج     بسدط جس  لن 

 4قن قع هّ  ل ااجم.11ملتلح ج ثيا غسق في  ّه ملألجن  ل قين  ةفت  لاي ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .3صس ل ملإلق نملي لااس ث ياقس س ث بقا  ق -1 

2 -JAMES K. JACKSON,SHAYERAH ILIAS AKHTAR,DEREK E. MIX, ECONOMIC IMPLICATIONS OF A UNITED KINGDOM 

EXIT FROM THE EUROPEAN UNION, CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, 14/06/2016 ,P3. 

   /http://www.alalam.ir/newsا قتد   قن دان لمد  ملناةدس ملتلكترةندي:الرابحعون والخاسعرون معن خعروج بريطانيعا معن االتحعاد األوروبعيةاد   مللعد لؤا -3 

 .12:11لم  مللا لم  31/01/6108ا أطاس لاي   تام  12:08لم  مللا لم:  62/12/6102 سي تام ن

 .3صقس ل ملإلق نملي لااس ث يا قس س ث بقا-4 

http://www.alalam.ir/news/1832272/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 ( : التجارة الخارجية بين االتحاد االروبي وبريطانيا14-04كل رقم)ش

 
Source : GLOBAL ECONOMIC DYNAMIC,Costs and benefits of a United Kingdom exit from the European 

Union, https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-

kingdom-exit-from-the-european-union/ ,p17. 

ملن حدددّ  ةملتلحددد ج ملألةنةبدددي ةادددو ملجضدددي م ملنياكدددم ملن حدددّ  إلددد  ملتلحددد ج  مهدددس مللجددد ه إتجددد بي فدددي مللع ةددد ي ملل ج نددددم بدددين ملنياكدددم

إلد   0023فدي لد م لترل دس  ٪31ا ك جت مللناام ملنوادم ل  جنملي ملنياكم ملن حّ  إل  جة  ملتلحد ج ملألةنةبدي  0026 ي ل م فملألةنةبي  

ناددام ملنوادددم نعددّ  ةملنجملي ملنياكددم ملن حددّ  قددن أةددا  قددن   جددب ملتثدد يرملجا  سددث ملنل عددت مللكدد ن ملتلجدد ه ملإلتجدد بي هددهمل ا ة 6٪.

. ملثدددد يس هدددددهمل ملتلجددددد ه ٪3.إلددددد   دددددامللي  ٪31قدددددن  ددددامللي  0023ة  0026جتطدددددم قواددددددم بددددين لددددد قي  03جة  ملتلحدددد ج ملألةنةبدددددي بناددددام 

م بددين ملنياكددم ا  عيتددت مللع ةدد ي ملل ج نددد 0001ة  0023ملإلتجدد بي  عددّ ملجضددي م ملنياكددم ملن حددّ  إلدد  ملتلحدد ج ملألةنةبددي. بددين لدد قي 

ملن حددّ  ةجة  ملتلحدد ج ملألةنةبددي ملألخددس  إلددد  أ عددّ قددن ملددك. ملنل عدددت كددو قددن قعددّتي ملل  ددّتس ةملتثددد يرملج فددي ملنياكددم ملن حددّ  إلددد  

 خ   ههه ملل تر  ملللقاسم. ٪ 21 امللي 

  ادبب  ةفي    تدم مللاادعسا ي ا  دّث ملجخ د ض  ايدر فدي   دم كدو قدن مللداملنجملي ةملل د جنملي ا ةلكدن مللداملنجملي ك جدت
ً
أ ثدر لدأملسمل

ملجخ دد ض مللتددّن  ملل ا فاددسم فددي أةنةبدد  قت نجددم ب ن دد ن ين ملزجددّج فددي ملل تاددسؤ مللددّةلي لاعيددو )ملل ددين(. ةبعددّ ملددك  ددّث ملج عدد ش 

جتدددد   قوادددددم فددددي ألتدددد ا ملألزقددددم ملن لسددددم.  سددددث ملجخ ضددددت ملل جدددد ن   01ط سددددف ا لكددددن قعددددّ  ملل  ددددّتس ملجخ دددد   عددددّ ملددددك باحددددا 

  ملتلحددد ج ملألةنةبدددي بنادددام أ بدددر قت نجدددم قدددس بتسدددم جة  مللعددد لؤ جاسجدددم لبزقدددم ملل دددّتّ  ةملناددد يس  فدددي قدددس ألضددد ملزخ ن سدددم لبرتط جسددد  

ا ثدددامل  فدددي قعدددّتي ملتثددد يرملج  6103ط سً ددد  قاددده لددد م  اع رددد ملتلجددد ه مللادددابث ملج لدددسا هدددهمل تدددّ قدددن جة  قاطتدددم مللسدددانة. ةةدددّ مللعّ

 ةملل  ّتس.

قددددن  ٪11أ ثر قددددن فدددد حددددّ  هددددي قا هددددم   ددددكو  ايددددر جحددددا ملتلحدددد ج ملألةنةبددددي. ب خ  دددد ن ا تيكاادددد   أن جددددس  أن لجدددد ن  ملنياكددددم ملن

 قن مللاملنجملي لأ ي قن جة  ملتلح ج ملألةنةبي ملألخس . ٪ 11ي جنملن   هي إل  ملتلح ج ملألةنةبي ا ةأ ثر قن 

نة. مهدب ن تدا قاس  3.1لي مل ا 6106م ل  ّتس في ل ملباغ  جؤ أجج ه أهدؤ ة هد ي ل دّتس لبرتط جسد  ا  سدث ل كو ملتاحد ة

رددددسك   لجدددد ندين فددددي ملنياكددددم ملن حددددّ . ةب ل دددد لي فهسكددددو ملل دددد جنملي فددددي ملنياكددددم  01قددددن هددددهه ملل دددد جنملي إلدددد  أ بددددر  ٪ 21قدددد  تتددددسا قددددن 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
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قدددن  ٪ 00قدددن ملل ددد جنملي. لاي ددد  أن جسددد  باحدددا  ٪06ملن حدددّ  غيدددر ق اددداع ا  سدددث ليردددو مللاتتددد ي ملن حدددّ  مللا هدددم ملألةلددد  لا  دددّتس بنادددام 

قدن مل يد لي  ٪.ملل  جنملي إل  كو قن هالادّمل ا فسناد  ابءجسكد  ةملتسلادّمل. ةلح دو ملل دين ملنسلادم مللاد  عم قدس أةدو قدن  ملل  جنملي ا ل اي  

رددسك   لجدد ندين فددي ملنياكددم ملن حددّ ا تا ددّ ململادد ن  01ضددح أجدده قددن بددين أ بددر  مل يدد لي ملل دد جنمليا ةبادد  مل لمدد  ملنعطسدد ي ملن ددافس  لددّتا  ت

 ةنةبي: مللاتت ي ملن حّ  ةملل ين.فت  قن مللّة  غير ملأللض   في ملتلح ج ملأل 

 (:  أهم  وجهات تصدير ل ريطانيا 14-02الشكل رقم )

 

 

 %مللا ّ :

 
Source : GLOBAL ECONOMIC DYNAMIC,Costs and benefits of a United Kingdom exit from the European Union, 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-

exit-from-the-european-union/ ,p17. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures/#  

ل  ّتس في ملباغ  جؤ أهددؤ ة هدد ي ل ددّتس لبرتط جسدد  ا  سددث ج  ددظ  أن أن جسدد  ا فسنادد  ا هالاددّمل  ع بددر ألدد ه  قددن خدد   ملل ددكو 

 مللبرتط جسم. ملل  جنملي  مل ي ليقن  %63.2لههه مللّة  جحا   6102م ل 

قددن  ٪21لمدد   ددامللي   6106لظهددس يددان  قي ملاددم لمدد    جددب ملتثدد يرملج. فتددّ ملثدد حام ملل ددسك   ملل جدد ندان مللع ددس  ملألةملئددو فددي لدد م 

غير  قاسد ن تدانة. ةلمد  هدهمل مللاحدا ا لتر دل مللداملنجملي   دكو  ايدر لمد  قجيالدم يد 81.ةملنجملي ملنياكم ملن حّ  ةمللىث باغ مجيهد  جحدا 

( ٪ 2.0( ا ةمللاتتددد ي ملن حدددّ  )٪ 2.1( ا ةهالادددّمل )٪ 8.2ا لاي ددد  ملل دددين ) ٪ 03.3قدددن مللاادددّملن. أن جسددد  هدددي ملل دددسدك ملل جددد نت ملألة  بنادددام 

مللع س  ملألةملئو في   جب ملتث يرملج ا ها   مل ملم رسك   لياامل قن مللّة  ملأللض   في ملتلح ج (. ةقن بين هات  ملل سك   ٪ 1.0ةفسنا  )

 . (EFTAةدج )قن قاطتم ملل ج ن  ملزهس  لاّة  ملتةنةبسم نر ي ملن حّ  ملألقسدكسما ملل ين ةمللةنةبي ةهؤ مللاتتملأل 

 

      العام      العام

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures/
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 ستيراد ل ريطانيا اال ( :أهم  وجهات 14-02الشكل رقم)

 

 

 %مللا ّ :

 
Source : GLOBAL ECONOMIC DYNAMIC,Costs and benefits of a United Kingdom exit from the European 

Union, https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-

kingdom-exit-from-the-european-union/ ,p18 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures/#  

بسن د  ةبياده لمد  غدسملن مللندرةدجا  لجد نت ل  ملل د ق بي قن ملن اةس بأن ل ايو بسدط جس  إة بسدط جس  لم  ملتلح ج ملتةن  ملج    ةبعّ 

مللىددث  ادد  سّ قددن قيددز  مللادداق مللامل ددّ  ملن ددتر م جةن أن لكددان خ حددعم لتدداملجين ملتلحدد ج ملألةنةبدديا إت أجدده قددن ملنددسجح أ ت تاملفددق 

ةنةبسددين  قرددو نئددديو ملتلحدد ج ملألةنةبددي لمدد  قددداد بسدط جسدد  هددهه ملنيددز  فدددي  دد   خسة هدد  قادددها  يدد  أردد ني ل ددسدح ي ملناددداةلين ملأل 

 دد ن كادداج تدداجكسا ةنئدديو ملذجاددو ملألةنةبددي جةج لددّ  اددكا ةملددك   ددّا لددّم  شددجسس بتسددم جة  ملتلحدد ج لمدد  ملن احددسم ملألةنةبسددم 

ملتج     لاها ةملإلبت   لم  مللا ّ  ملألةنةبسم. ةقن ملن اةس أن لّفس  ع  مللدّة  ملأللضد   فدي ملتلحد ج ملألةنةبديا ةلحّتدّ ًمل أن جسد  

ا ب لخ م إ دسمل ملي  ي ئسدم حدّ ملل د جنملي مللبرتط جسدما ةب لدهملي ملنا جد ي ملللنمللسدما لكدن ملدك ت يعندث بد لطاس ةطدس ةةدف ةفسنا 

مللع ةدددد ي ملل ج ندددددم قددددس بسدط جسدددد   فيددددن مللادددديا نداه ي ملنطسة ددددم أتضدددد  أن تءجددددأ مللطسفدددد ن إلدددد  ملل ع قددددو ةفتددددت لتامللددددّ ملناطيددددم 

 1 مللع نسم لا ج ن .

                                       
 ..-3ص قس ل ملإلق نملي لااس ث يا قس س ث بقا ص -1 

      العام      العام

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures/
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ب ل ادد نه قددن أهددؤ ملل ددسك   ملل جدد ندين ل سنادد   سددث ثسخاددس  سدط جسدد  قددن ملتلحدد ج ملتةنةبدديبنيددسث بخددسةا س ةثددي أملس ملتة  دد ج ملل 

نا ج لدده ةهدددهمل فدددي  ددد   لددؤ تددد ؤ ملل ايدددو إلدد  أت ملل ددد ق لجددد نت بدددين مللااددّتن ا ةفدددي هدددهه ملزه لددم ثددداا لسل دددس ملثدددع ن  هددهمل ملتخيدددر ثددداة  

 تقس مللهت ثسأملس ب لااب لم  مللتّن  ملل سملئسم لاياملطاين. مللااس مللبرتط جسم في مللااق ملل سناسم ةمللعكو صهسد. مل

 الفرع الثالث: تداعيات الخروج على االستثمارت األجناية املباشرة

  ب إلح فم إل  مللع ة ي ملل ج ندم ا أياد ملتلح ج ملألةنةبي ةملنياكم ملن حّ  قا  بك ن   كو قتزملتّ قن خ   ل ة ي ملتثاري ن

ل لحدد ج ملتةنةبددي فددي ملنياكددم ملن حددّ  فتددر  قدد  ةاددو ملألزقددم ملن لسددما أ ثددر قددن ج ددف    ملنا رددس م ملأل ابسدد ملي ثدداري ن ةةددّ قراددت ملت ملت ابددث 

ةبي ملتثاري نملي ملأل اسم ملنا رس  مللاملنج  لبرتط جس  د  سث ملنل س ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس قن مللّة  ملألخس  ملأللض   في ملتلح ج ملألةن 

ا ل عدسا هدهه ملتثداري نملي ملجخ  حد   ايدرمل  6110/6112قاسد ن قاسد ن جةتن خد   ملل تدر   211ن إلد  أ ثدر قدن قاسد ن جةت  611قن  دامللي 

ً  خد   ثدااملي ملألزقددم ملن لسدم . ةقدس ملددك ا بدّأ ملتثداري ن ملأل ابددث ملنا ردس )ملإل يدد لي ةقدن ملتلحد ج ملألةنةبددي( فدي ملللدد ج  قددس  أخدس  ملب ددّمل

 قاس ن جةتن ملل كو ملل  لي تاوح ملك: 231حا ج 6106مللع م  -قن ملتلح ج ملتةنةبي - ري نملي .  سث سجات ههه ملتثا6110قن ل م 

 (: مخ ون االستثمار االجنبي املباشر الصادر من االتحاد االوروبي والعالم أجمع إلى بريطانيا14-02الشكل رقم )

 مللا ّ :قاس ن جةتن

 
Source : GLOBAL ECONOMIC DYNAMIC,Costs and benefits of a United Kingdom exit from the European Union, 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-

exit-from-the-european-union/ ,p22. 

ملي ملتثدداري ن ف تسدادد  ج ددف ملأل ابددث ملنا رددس مللداملنج  لبرتط جسدد  ملي ملتثدداري ن  ناددام  ايدر  قددن  اد حام جة  ملتلحدد ج ملتةنةبددي لمدد  

 ةر مللّة  ملنااريس  في بسدط جس ا  بأ أن جس  ا افسنا  ا لا اياانن بر هالاّمل  عا ة  نةبيهي قن جة  ملتلح ج ملتة  بسدط جس ملت ابسم في 

مل يددد لي لددددّفت ي  قدددن  ٪ 32 دددامللي  6102مللعددد م  ةدددّ  قرادددت ملتثددداري نملي ملت ابسدددم ملل ددد جن  قدددن هدددهه مللدددّة  ةملنا هدددم جحدددا بسدط جسددد  

 :  ملل  لي تاوح ملكجّة بسدط جس  .ة ةملز مللاملنج إل  ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس 

 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
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في بسدط جس   ااريس ملتة   جملي ملن (:أ بر .1-13  نةؤ )جّة ملز  

 مللا ّ : قاسان جةتن

 6110 6106 610. 6101 6102 6102 

 0.212.082 0457741 .0.131.10 208..02 0.28016 0111220 مللع لؤ أ يس

 320.623 251162 ..18.8. 11303. 01321. 611100 مللاتت ي ملن حّ  ملتقسدكسم

 608.038 621166 602112 682001 63.361 028288 هالاّمل

 012.620 040662 013681 031211 / 20632 لا اياانن

 06.833 52567 0130.1 062128 063061 008101 فسنا 

 21.220 52216 2.831 08112 / 018021 أن جس 

 22.022 75010 200.3 21201 23022 32038 مللس ب ن

 20.108 77525 12801 228.2 2212. 01168 ثا اسمل

 11.628 25642 12862 21260 / 3326. ملثا جس 

 62120 / 02027 61223 / 01811 ملل ين: هانغ كانغ

 61222 66576 67151 31662 631.8 .3126  اّمل

 6.006 66010 62225 .6238 08023 06745 بسقاجمل

 60068 26451 20275 02110 / 7222 بءجسك 

 08802 04061 05640 32121 / 07025 ملتسلاّمل

 .0322 1151 04154 00202 00156 01240 مللاادّ

 066.0 66401 66522 02020 / / ثاغ فان  

 .0010 / 00225 61.80 / / ملتط لس 

 ملة   ج قااريس في بسدط جس . 61لؤ لّخو حين ة ئيم مل بر  مللىث لؤ جه س مجؤ ملثاري نه   ق  ظم: مللّة  

    http://data.imf.org/regular.aspx?key=61227424لّملج مللا  رم ملل ي جمل لم  ة لّ  بس ج ي ياّةق مللاتّ مللّةليملن ّن: قن مل
 
ً
ة  6110جتا قسكًسد  بدين لدد قي   يد  تظهدس ملتثداري ن ملأل ابددث ملنا ردس فدي ملتلحد ج ملتةنةبددي قدن ةادو ملناداريسدن مللبرتطدد جسين جيدامل

لمددددد  ة ددددده ملزخ ددددداص ا جيدددددت ملتثددددداري نملي ملنا ردددددس   6112/6118ا ف دددددي ملل تدددددر  مللىدددددث ثددددداتت ملألزقدددددم ملن لسدددددم ةفدددددي ملأللددددداملم  6106

 ملأل ابسم مللاملنج  قن  ملنياكم ملن حّ   إل  مللع لؤ   كو  ايرا ةملل كو تاوح ملك.

ا ةةدددّ ملثددد حام ملتلحددد ج ملتلحددد ج ملتةنةبدددي لمددد   6610كدددي فدددي ملزخددد نا فدددي لددد م لسداسدددان جةتن أقسد 23.0ةةدددّ لدددؤ ملثددداري ن  دددامللي 

قاسدد ن جةتن أقسدكدي قددن ملتثداري نملي مللبرتط جسددم. ا ةب ل د لي ف لبرتطدد جسين ياداريسةن أ ثددر فدي ملتلحدد ج ملألةنةبدي أ ثددر قددن  811 دامللي 

 ملثاري نهؤ  خ نا جة  ملتلح ج ملألةنةبي

 

 

 

 

 

 

. 

http://data.imf.org/regular.aspx?key=61227424
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 ون االستثمار االجنبي املباشر الوارد إلى االتحاد االوروبي من العالم أجمع و بريطانيا(: مخ  14-02الشكل رقم )

 
Source : GLOBAL ECONOMIC DYNAMIC,Costs and benefits of a United Kingdom exit from the European Union, 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-

the-european-union/ ,p23. 

جة  ملتلحددد ج ملتةنةبدددي  ب. ة اددد تط–ملثددد تط ب  ل ثددداري ن ملت ابدددث مللبرتطددد ني ملنا ردددس    ددد جت يملتةأ بدددر   أججددد ه جدددّة  ةدادددين ملز

   6102مللعد م  مللناسم ملت بر  قن ملتثاري نملي مللبرتط جسم في ملزخد نا ا  سدث ةيدات نادام ملتثداري نملي مللبرتط جسدم فدي مللاداق ملتةنةبسدم

مجدددؤ نادددام  ايدددر  قدددن هالادددّمل ةفسناددد  ا لا ادددياانن ة اددد تطب  كدددو قدددن مل يددد لي ملثددداري نملي بسدط جسددد  فدددي ملزخددد نا ا قدددن  %6.جحدددا 

في ملزخ ناا  ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس مللبرتط نيقن  %62جحا   6102ةيات مللع م  ملنا هم ل لح ج ملتةنةبي  ملتثاري نملي مللبرتط جسم

 ةملزجّة  ملل  لي تاوح ملك:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
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 6119/6102خالل الفترة الستثمار األجنبي املباشر ال ريطاني ل املضيفة  االقتصاديات(:أك ر 14-00ل رقم ) دو ال

 

 ملة   ج قااريس في بسدط جس . 61ق  ظم: مللّة  مللىث لؤ جه س مجؤ ملثاري نه   لؤ لّخو حين ة ئيم مل بر 

    /:data.imf.org/regular.aspx?key=61227424http/ملن ّن: قن مللّملج مللا  رم ملل ي جمل لم  ة لّ  بس ج ي ياّةق مللاتّ مللّةلي 

ةقن خ   ق  لؤ لا ةله ت ضح لا  أن ملتلح ج ملتةنةبي ةبسدط جا  يع برملن أ بر رسدكين  هلك قن  سث ملتثداري نملي ملأل ابسدم 

 ق بسددن ؤ ملتقددس مللددهت لددؤ تدد ؤ ملل ايددو إلد  ملل دد ح مللدّةل ين ةهددهمل إمملنا ردس  ةب ل دد لي ملج  دد   بسدط جسدد  لددن ملتلحد ج لددن تكددان فددي يدد ز

 ثي اه قا ا ملتثاري ن في كو قن ي  ةمللهت ثساملس  ااب لم  لّفت ي ملتثاري ن ملت ابث ملنا رس إلي ي  قن جة  مللع لؤ أ يس.

ةقن ملن اةس أن ت أملس ةط ع يا لم مللاس نملي   كو  ايرا فتّ لا ت  عد  ملل دسك ي مللع نسدم مللع قادم فدي بسدط جسد  ب تادسل 

ي بسدط جسدد  فددي  دد   خسة هدد ا  سددث  ادداج   لددم قددن مللتاددق أةثدد   هددهمل مللتطدد عا ةيددس ت " يعسددم ق دداعي ةلجدد ن ملثدداري نملن   فدد

برز  لن ةاته  قن   لم لّم ملتث تسملن في ملتة   ج مللبرتط ني  عّ ةدسملن ملل طانملي في بسدط جس  لن  ربا ق مللاس نملي أ    لسملةب

7102 7102 7102 7102 6106 6110  

 مللع لؤ أ يس 0717010 1648163 0200072 0212022 0210111 0272021

 مللاتت ي ملن حّ  ملتقسدكسم 619 364 / 012122 020211 712227 029120

 هالاّمل 699 235 / 090212 011200 022022 092271

 لا اياانن 636 195 / 020072 001122 009202 009000

 فسنا  094 65 / 22200 91202 99722 12210

 ملل ين: هانغ كانغ 41992 / / 90222 22207 /

 ملتسلاّمل 54885 / 22227 20290 21712 92220

 ملثا جس  / / 70979 22219 29977 92221

 ملثترمللس  26016 / 22121 20920 21211 20002

 ثاغ فان  / / 00220 72211 / /

 ثا اسمل 33184 / 77010 72212 72709 09270

 بسقاجمل / 24295 70272 77122 72020 /

  اّمل / / 27120 72219 72177 01202

 ملن جس  42456 / 72192 72792 72201 71020

 مللاادّ / 30881 72121 72722 77902 72212

 مللهاّ / / / 02122 02772 02272

 بءجسك  62250 / 02020 70220 09022 02192

 مللبرملزدو 5256 / 77027 70092 02212 02292

 ملتط لس  05114 / 07212 / / 00172

 ملتق نملي مللعسبسم ملن حّ  05402 / / / / /

 مللّملجي ن  00264  /   /

 ملنكاسك 4455 / / / / 07229

  ااا ملفسدتس  / / 01790 / 02207 07770

 نةثس  / 0112 70077 / / /

http://data.imf.org/regular.aspx?key=61227424
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 جسم إل  مللخ م ملإل سمل ملي ملل زقم لضي ن قا ا ملث ي نت قا تس. ةفي     لّم ملزخسةا قن ملتلح ج ملألةنةبيا ةجلت ملزهكاقم مللبرتط

 لايددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو بسدط جسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ةملتلحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ج ملألةنةبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي إلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ملل  ةسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد بسدط جسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّ ملج  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد له 

 1 ةحعسم خ يم في ملل ع قو قس مللااق ملألةنةبسم ملن تر ما فاساملس ملك   كو  اير في رسك ي مللاس نملي.

ّ تاجت خسةا بسدط جس  إل  نفس لكا م ملتثاري ن في مللتط ع ةلأخير ملن  ن س ملزجّتّ ا في مدو  جدل ق اةدس فدي ةفي ةط ع مللط ةما ة

 لددن أجادد    ددا  لحددهتس رددس ىث رددو 
ً
ق اةددس فددي ملنعددسةض قددن مللط ةددم مللكهسب ئسددم فددي مللددا ج. ةثددسترجج ملنادداريس فددي ةطدد ع مللط ةددما فضدد 

 2 ةبي بي بخ اص ملزخسةا.

  ثس ثدم ملل ضد   ملن  دا  بدين بسدط جسد  ةملتلحد ج ملألةنةبديا قد  يعندث  سددم مللعيدو ل دسك ي مللطيدرملن ةفي ةط ع مللطيدرملنا هاد     لسد

  ا  ةقن ملن اةس أتض    3 قن ملزج جاينا طاع  مللاحس ثسكان قخ ا    عّ ملزخسةا ةها ق  ةّ يعنث ملنل  ع ملألثع ن لم  ملنات اكين.

 4 ط ع مللعت نملي ةملزخّق ي ملنلجهس  في لاّن ةملج ت له  إل  ملتلح ج ملتةنةبي.هجس  ةملثعم لسؤةس ملألقامل  ةللةا لن ملتثاري ن في ة

لن فسنا ا ف ع بر فسنا  قن أ بر ملنااريسدن في بسدط جس  ةمللعكو صهسد  سث  ع بر بسدط جس  قن مل بر ملنااريسدن  ةب زهّتث 

قدددن قلملتددد  مللادداق ملن دددتر م  قدددن  سددددم تج تددد   نؤةس  ثدددس تّ مللددّةل ين ملتثددد   ج  فددي فسناددد  ةخدددسةا بسدط جسددد  قددن ملتلحددد ج ملتةنةبدددي 

 ج  د   فةب ل د لي ملتقس مللهت ثساجت إل  ملنل  ع لك لسف ملتثاري ن في     لؤ ت ؤ ملل ايو إل  ملل د ق بدين مللدّةل ين  ملتقامل  ةمللعي لم 

 . . بسدط جس  لن ملتلح ج لن تكان في ي زح مللّةل ين

 ستثمارات املاليةالفرع الرابع:انعكاسات  الخروج على اال 

لتّ رهّ ملتثاري ن مللدّملخمي لاد طامل ةادو ملل  دادت ةملدك  ادبب ملزجتد ج   لدم لدّم ملل دستن ةملل خداا قدن مللا د ئجا ةهدا قد   دّث 

ةلمدد  ملنددّ  مللطادددو  هادد   ثدديا نداه ن ق اةعدد ن ل ددأملير خددسةا بسدط جسدد  قددن .610أتًضدد  فددي ملتثدد      لمدد  ملج  دد   أثددك ااّمل لدد م .

 5 بي لم  ملتثاري ن في  :ملتلح ج ملألةنة 

  أن ن تز قك جم بسدط جس  كأ ّ ملنسمل ل ملن لسم مللع نسما بحسث لن ُتاظس له   عّ ملك  ااملبم لاااا  ملألقسدكسم جحدا السيناريو األل 

بسدط جسدد   مللىددث ل خدده قددنGoldman   Sachة اBNP Paribasة  JP Morganجة  ملتلحد ج ملألةنةبدديا ةنبيدد  لءجددأ مللااددا  مللع نسددما قرددو 

قس دددلمل نئيادددس  أللي لهددد  فدددي أةنةبددد ا إلددد  جتدددو قتسملن ددد  مللسئيادددسم أة ةادددؤ  ايدددر قدددن ألي لهددد  إلددد  جة  ملتلحددد ج ملألةنةبدددي ل جاست ددد  ملللدددد جملي 

اّن مللضسدبسم مللكاير   ملن اةعم لم  لاملئّه  قن  ع ق ن   ملن لسم قس جة  ملتلح ج. ةقن مللعامليؤ ملألةنةبسم ملنتتر م  يسمل ل بّتام لا

هي فسملجك اني ةب ن و ةجبان. ةةّ تءجأ ملتلح ج ملألةنةبدي ج اده إلد  لدسض  ادهس ي لمد  هدهه مللاادا  ةملناثاد ي ملن دسفسم مللكبدر  

لاتددو ألي لهدد  إلدد  جةلددها ةملددك فددي قاددع  قادده ل تاسددو لددأملير خددسةا بسدط جسدد  لمدد  مللسددانةا ةقاعدد  قددن لددّملاي بتسددم جة  ملتلحدد ج لايط لاددم 

 ب تج    .

  أن تاجت خسةا بسدط جس  إل  لّملاي ملتلح ج ملألةنةبيا ةقن ملن اةس  سن   أن  عاج بسدط جس  ل ع بر ملن م ملألةنةبي ريو الثانيالسينا

ملآلقددن ل ثدداري نملي مللع نسددما ةأن  ادد تطب ملثدداري نملي لمدد   ادد ا كددو قددن فسنادد  ةأن جسدد . ةهددا مللادديا ندا مللددهت لددسملهن لاسدده مللتددا  

                                       
 .1-.صقس ل ملإلق نملي لااس ث يا قس س ث بقا ص -1 

 قس س ث بق. باخسدلا  يّأ -2 

 قس س ث بق. ،خسدلبا   يّأ -3 

 .3قس س ث بقاصب نس ل مللعسبيا   ة ّ  لحاسو مللاس ث ي-4 

 .1-.صقس ل ملإلق نملي لااس ث ياقس س ث بق ص -5 
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امللىث جفعت ب لجد ه ملزخدسةا قدن ملتلحد ج ملألةنةبدي  إم لدس  هدهه مللتدا  أن ملتلجد ه جحدا مللعاندم ملتة  د جتم مللاس ثسم مللبرتط جسم 

أفضو قن ملل ك  ي ملتة   جتم ملإلةاسيسم مللىث ت سض ملتجضدي م إلي د  ملثد حت ة ي ثس ثدسم ُ قالقدم ةدّ ل عد نض قدس مللاس ثد ي 

 مللاطاسم.

 األجنايةالفرع الخامس:انعكاسات الخروج على العملة 

أج  خددسةا بسدط جسددد  إلددد   عددسض ملزجاسددده ملإلثدددترلسنث لهددل  لاس دددم  فتدددّ سدددجو فددان إلددد ن ج ددد ئج ملتثدد      ملجخ  حددد  فدددي ةسي ددده 

ملجخ  حدد   ايددرملا فضدد  ليدد  يع جسدده قددن  ضدد  يدد  سددجو  مللسددانة أت0081ةهددي أ بددر ناددام ملجخ دد ض ُ سددجو قادده لدد م ا %01بناددام

   جت في  قاطتم مللسانة.لسمل س ب أليو  ابب لا طا مللايا ملتة 

 (:سعر الصر  ، التضخم  ونمو األجور في اململكة املتحدة14-09الشكل رقم   )

 
Source :Thomas Sampson, Brexit: The Economics of International Disintegration,Journal of Economic 

Perspectives, Volume 31, Number 4, 2017 ,p169. 

ب نودددددم قت بدددددو 06 ددددداملل   -لادددددّةتن مللامل دددددّ  023660إلددددد    12/6102/.6ملزجيعدددددم  لسمل عددددد  ملإلثدددددترلسنث ملزجاسددددده ثدددددعس لتدددددّ سدددددجو

 1ب اةست غسداا . 261. ا  له قاه أ ثر قن مل ملين ل ق  ةملك  املل  مللا لم ةها أجن  قا -ب نوم قت بو مللسانة  8مللّةتن ة

 يد  هدا قادين فدي ملل دكو  ألد ه ا 2قت بو مللّةتن قي  ةاو ملل  دادت قا ردس  ا ٪06ك ن أةو بناام  6102ةبحاا     تم  املن 

ملئسم لاياملطن مللبرتط ني ا ابب ملنل  ع  ي  أن ها   خ سم قن إجخ  ض ملزجاسه ملإلثترلسنثا ق  ثياعكو ثاا  لم  مللتّن  ملل س 

 ٪1.1ملل ضخؤ قن  فتّ ملنل س قعّ  3قعّتي ملل ضخؤ  ي  ثسخ  ي مللّلؤ ملألةنةبي خ يم في قسّملني ملل   م ةمللاحث مللعامث.

خددد    % 1.1-إلددد   % 0.1ملجخ ددد ض فدددي جيدددا ملأل دددان ملزهتستسدددم قدددن ةدددّ سدددجو فدددي ةةدددت ت دددق قدددن مللعددد م ة  % 6.2إلددد   6102فددي  ددداملن 
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.COM/HTTPS://WWW.FRANCE24  60:11م  مللا لم ا ل60/01/6108ا أطاس لاسه تام  12/6102/.6ا ن سي تام. 
2 - THOMAS SAMPSON, BREXIT: THE ECONOMICS OF INTERNATIONAL DISINTEGRATION,JOURNAL OF ECONOMIC 

PERSPECTIVES, VOLUME 31, NUMBER 4, 2017 ,P168. 

 قس س ث بق. باخسدلا  يّأ -3 
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ةب د م ل قدم تيكددن مللتدا  أن ملأل دان ةدّ ل حيددو مللاطدأ  مللكبدر  ألت لاد طا جد  ؤ لددن ملزخدسةا قدن ملتلحد ج ملألةنةبدديا  1ر  ج اده . ملل تد

 %2ة 6.6ةلاةددس ملنعهددّ مللدداطنث لااحدداث ملتة  ددد جتم ةملت  ي لسددم فددي بسدط جسدد  ملجخ دد ض أ دددان ملناددت اكين ملزهتستسددم بيدد  تتددرملة  بدددين 

   في   لم بت   بسدط جس  في ملتلح ج.في ملنت بوا ة   خبرمل  ملتة   ج ملنادّةن زخسةا بسدط جس  إن ثاق قت نجم بيا اد ن 6131بحاا  

 2مللعيو في مللا ج ةّ ل اد أ ثر جتا قسكسم لبر إلغ   ةاملجين ملتلح ج ملألةنةبي ملنسهتم 

ملتة  ددددد ج  مللبرتطددددد نيا ةملل ددددددّمللس ي  ةقدددددن ملن اةدددددس أن ياددددد يس ملزجاسددددده ملإلثدددددترلسنث ب تجخ ددددد ض  ادددددبب   لدددددم لدددددّم ملتثددددد تسملن فدددددي

مللاس ثدددددسم ملن اةعدددددم فدددددي مللدددددّملخو مللبرتطددددد نيا ةلأمليرهددددد  فدددددي ملناددددد ا ملتثددددداري نت.إت أجددددده فدددددي  ددددد   ليدددددت  ملناملفتدددددم لمددددد  ملثددددد      ملج  ددددد   

قع هدّ  ل دااجم قدن 11أثك ااّمل أة ملث      لا سّ أتسلاّملا أة  ىى لا ملل تت بسدط جس  ةملتلح ج ملألةنةبي لمد  ملزخدسةا ةفتد  لايد ج  

ل ددااجم ةلدديو ةفتدد  ندداد بسدط جسدد  قع قاددم خ يددما فيددن فيددن ملن اةددس أن تامليددو ملزجاسدده ملإلثددترلسنث هااطددها ةنبيدد  يسددجو قادد اد ي 

 3 قا اد ي ةس ثسم أخس .

 الفرع السادس: انعكاسات الخروج على العمالة واله رة

ةثددان، ا مل    ددت أةنةبدد  قا ددم قهدد  س،نا   عددّ ملأل ددّملث مللّملقاددم ةملزهددسةا ملنسةلددم مللىددث لسفهدد  ملل ددسق ملألةثدد  خ يددم مللعددسملق

فدددسةمل قدددن ملزهدددسا ةججدددا بدددأنةمل هؤ ت ودددين لدددّة  أةنةبددد  مللغسبادددم. ةك جدددت بّملعدددم قاددديرن ؤ قدددن لس اددد  إلددد  مللااجددد ن ةجة  أةنةبددد  ملل دددسةام 

لح ج ملألةنةبي طاب زجا  لاّة  ملأللض   في ملت602311 ااافانا . فتّ سجات ملن احام مللا قام ل اةن ملل  وين ب ألقؤ ملن حّ  

ةك جددت مللددّة  ملزخيددو ملألةلدد  فددي طاادد ي مللءجددا  هددي أن جادد ا فسنادد ا مللاددا،ّا إعط لادد ا ملنياكددم ملن حددّ . ةلدده س ملن احددام أجدده قادده لدد م 

 4  هّ أةنةب  ملنل  ل    جمل في لّج ملل  وين ةملنه  س،ن مللهعن یعبرةن مللاحس ملن اث . 6103

كد ن قدن ملهدؤ ملثدا ا ملج  د   بس،ط جاد  لدن س لن يد  قدن ن ّعدّملي أقاادم ةحدغا  ملة  د جعم إن أزقم ملنه  س،ن ةملل  وين ةقد  عاجد

فتدددددّ یادددددبب لاملفددددددّ لدددددّج  ايدددددر قدددددن ملل  وددددددين ةملنهددددد  س،ن إلددددد  ز،ددددد ج  لدددددسض مللعيددددددو اةملنل ددددد ع مللطادددددب لمددددد  مللادددددداس  ملتلحددددد ج ملتةنةبدددددي.

ليكدددن لضدددادم ملتلحددد ج ملألةنةبدددي  هدددم ملخدددس  هدددهمل قدددن  هدددم ةقدددن  اةملزخدددّق يا ب تحددد فم إلددد  حدددغاط  لمددد  ةطددد اي مللصدددهم ةملل عاسؤ

ددو بحسدددم ةمللعيددو جملخددو  يسددس جة  ملتلحدد ج ملألةنةبددي قددن جةن ملزه  ددم إلدد  ل ددسدد  خدد ص ةهددهمل قدد  تددال  ملندداملطن مللبرتطدد ني قددن ملل ات 

 ا  سددث باددغ لددّج  ادداا ةرددسق أةنةبدد  إلد  بسدط جسدد ملألقدس مللددهت  أج  إلدد  هجددس   ايددر  قدن قدداملطنث جة  5 لاسده ةدد جان ملتلحدد ج ملتةنةبددي ا.

 ملنه  سدن قن نةق جس  ةباغ ند  جحا قاسان قه  سا إح فم إل   امللي قاسان عخسدن قن جة  أةنةب  مللغسبسم.
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https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%22%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&Path=https://www.dohainstitute.org/ar&CT0=ACRPS-ArticlePageContentType&CT1=ACRPS-FilePageContentType&CT2=ACRPS-NewsPageContentType&CT3=ACRPS-JournalPageContentType&CT4=ACRPS-BookPageContentType&CT5=ACRPS-UpComingEventContentType&CT6=ACRPS-EventDetailPageContentType&CT7=ACRPS-PreviousEventListContentType&
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 6100(: عدد املهاجرين في بريطانيا من االتحاد االوروبي العام 14-41الشكل رقم)

 
Source : GLOBAL ECONOMIC DYNAMIC,Costs and benefits of a United Kingdom exit from the European Union, 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-

from-the-european-union/ ,p61. 

قاسدان ناديم ا ةجيدت ب ل عدو  16كد ن قد  تتدسا قدن  0021جي  لّج ثك ن ملنياكم ملن حّ  ب ث يسملن قاه مللا يا ي. ف دي لد م 

ا ةةدّ ملثد تس ثدك ن ملنياكدم  0021s.( فدي 0023ةنةبدي )ثدام ملجضد م مللدا ج إلد  ملتلحد ج ملأل   0023قاسان نايم  مللعد م  12إل   امللي 

ا كد ن هاد    6103ملن حّ  في مللااعسا ي  ا  ههمل ملنا ا . لسعسا مللايا مللاك ني بّملتم مللري جسنس ي زدد ج   ايدر  فاحادا  لد م 

ا ق  تتسا قن  6106م قاسان قاملطن أ ابث في  عّملج ل  8..قاسان  خل في ملنياكم ملن حّ .ا ةةّ لؤ  سجسو  امللي  .2 امللي 

 قد  بدين لد م  ٪ 8
ً
 0081قن قجياع مللاك ن. ةلم  مللاتس  قدن ملدك ا لدؤ ت غيدر لدّج ملنهد  سدن قدن جة  ملتلحد ج ملألةنةبدي إت جد جنمل

ا  .611. قادددده ملل اثددددس ملألةنةبددددي فددددي ملل ددددسق لدددد م 6118. ةبتددددي أةددددو قددددن ملناسددددان ا ةمللىددددث لددددؤ لج ةزهدددد  ألة  قددددس  فددددي لدددد م 6110ةلدددد م 

ل،جددددس  قددددن جة  ةثدددد  ةرددددسق أةنةبدددد    ددددكو  ايددددر. كدددد ن أ ثددددر قددددن قاسددددان قهدددد  س قددددن باددددّملن أةنةبدددد  مللاثددددط  ةملل ددددسةسم ملزجملجي مل

لاز دددس مللسل تددد  ملأل  جدددب ملألةنةبسدددين فدددي ملنياكدددم ملن حدددّ   ادددب بادددّ ةب زحهدددّتث لدددن  6100.1يعي دددان فدددي ملنياكدددم ملن حدددّ  فدددي لددد م 

س قن ملتلح ج ملألةنةبي ا  عّ بالاّمل أ بدر جةلدم ليادك نل ت هد  فدي بسدط جسد  ا  قاسان قه   6.3. ةقن أيو إ ي لي 6100ملنن أ لع م 

.  يددددد  لضدددددؤ إتط لسددددد  ةأن جسددددد  ةلس املجسددددد  ةمللبر غددددد   ةفسناددددد  قجيالددددد ي  ايدددددر  قدددددن ملنهددددد  سدن 111ا382ا لاي ددددد  أتسلادددددّمل بدددددد  111ا218

 ملنتسيين في ملنياكم ملن حّ ا ةملل كو  تاوح ملك:

 

 

 

 

                                       
1 GLOBAL ECONOMIC DYNAMIC,Costs and benefits of a United Kingdom exit from the European Union, 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-

the-european-union/ اP.6. 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
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 :عدد املهاجرين في بريطانيا (14 -40الشكل رقم)

 
Source : GLOBAL ECONOMIC DYNAMIC,Costs and benefits of a United Kingdom exit from the European Union, 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-

the-european-union/ ,p61 

ملزهكاقسدددددم ملنتّقدددددم إلددددد  زدددددد ج  لدددددّج ملنهددددد  سدن لبرتط جسددددد  ردددددكو حدددددغ  لمددددد  مللانسدددددم ملل ح سدددددم ةملزخدددددّق ي مللصدددددهسم ة ملناددددد لّملي 

مللعدد طاين لددن مللعيددو ةأط دد   ملنهدد  سدن ةأج  أتضدد  إلدد  ملنل دد ع  ايدددر فددي أثددع ن ملإلتجدد نملي ةرددسمل  مللعتدد نمليا ةكدد ن قاحدداع ملزهددّ قدددن 

هجددس  ملألةنةبسددين إلدد  بسدط جسدد  أ ددّ أهددؤ ملألثددا ا لايط لاددم بخسة هدد  قددن ملتلحدد ج ملألةنةبددي. ةثددياعكو خددسةا بسدط جسدد  قددن ملتلحدد ج  

ملتة   ج ملذهمي قن ههمل ملزج جبا  ابب لاةع ي ب املفس فسص ليو في ةط ل ي قعساماةملجخ  ض قعّ  ملل ضخؤ في إتجد نملي  لم 

ملنادد  ن ةأثددع نه ا لكددن قددس لاةعدد ي بدداتل ملألتددّت مللع قاددم فددي  عدد  ملذجدد تي ملذخ  ددما قرددو مللتطدد ع ملل دد يا ةهددا قدد  ةددّ تدداجت 

لدددد ي أخددددس  قسلاطددددم ب ل جدددد ن  ةملتثدددداري ن قددددس جة  ملتلحدددد ج ملألةنةبدددديا ثا ددددهّ ملزجتدددد ج فددددي ب ل دددد لي إلدددد  نفددددس قادددداق ي ملأل ددددان.إت أن ةط 

قعدّتي مللاط لددم فدي  دد   خدسةا بسدط جسدد   قن د  ةطدد ع يدا لم مللاددس نمليا ةمللتطد ع ملن ددسفي ةملند لي. ةنغددؤ أن لدّج مللامدد ئف ملنسلاطددم 

ت ُت اةس خا نن   كاه   ابب لّم ملنلا طه   يسعهد  باتد   بسدط جسد   ق تين ةمس ما إت أجه3ب ل ج ن  ةملتثاري ن قس جة  ملتلح ج تااغ 

 1 جملخو قاظاقم ملتلح ج.

بسدطددد ني ا ة عددّ إثدددا جس ا فسناددد   111ا.03 دددامللي  6110ةةددّ ةدددّن لدددّج ملنهدد  ادن مللبرتطددد جسين  فدددي جة  ملتلحدد ج ملألةنةبدددي فدددي لدد م 

ملن ت لّتن في ملنياكم ملن حّ  لم  ة ه ملزخ اص هؤ مللهتن ملج تاامل إل   ةأتسلاّمل قن أ ثر مللّة  مللىث لحظ    عاسم  اير .  سث  أن

إثا جس  ةفسنا . ةمللاامل  ملنطسة  ها إممل خس ت ملنياكم ملن حّ  قن ملتلح ج ملألةنةبدي ا قد  مللدهت ثدسحّث لاحدس ملنهد  سدن )فدي  د  

 حت ة ي مللسل تم مللصهسم .ملتلج هين(.  ي  ت عين لاحسد قّفال ي ملنع ر ي ملل ت لّتم ة س سم لاتي ملث 

 

 

 

 

 

                                       
 ..2-1قس ل ملإلق نملي لااس ث ياقس س ث بقا ص ص -1 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
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 6119( : عدد املهاجرين ال ريطانيون في االتحاد االوروبي للعام 14-46الشكل رقم)

 
Source : GLOBAL ECONOMIC DYNAMIC,Costs and benefits of a United Kingdom exit from the European Union, 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-

from-the-european-union/ ,p62. 

دددّ ألاددد   ةبعدددّ ملج   ددد   بسدط جسددد  لدددن ملتلحددد ج فاددداا تح ددد ا ملنددداملطن مللبرتطددد ني إلددد  لأردددير  جخدددا   للد نن ددد ا ب إلحددد فم مللددد  لكا 

 لن ملكا ها   ركا  ة ا ؤتي  ا  ق ير لدّج   ايدر  قدن ملندام ين مللبرتطد جسين مللدهتن يعيادان 
ً

ق لسم إح فسم لاا س. ةفض 

 1 سة او.في قاثا ي أةنةبسما ةلم  ة ه ملزخ اص في ب

 يدد  ةددّ تتدداج خددسةا بسدط جسدد  إلدد   عتسددّ مللع ةددم قددس  يرمل  دد ا فسبيدد  لتددام إثددا جس  بددإغ ق  ددّةجه  قددس  اددو طدد نق مللددهت لااددغ 

ألددف بسدطدد ني. ةفددي ملل دددي  ا تيكددن أن تدداجت ملددك إلدد  إة قدددم  33 سادداقترمليا ةملنا  ددق بددإةاسؤ ملألجددّلو  سدددث يعددي   2قادد   ه 

يهانددددم إتسلادددّمل  قددد  تددداملس فدددي  س دددم ملألفدددسملج. ةةدددّ بدددّأي ملل دددكا  لااددد ق   دددا  قاددد تاو ملنياكدددم  دددّةج بدددين إتسلادددّمل ملل دددي لسم ة 

ملن حّ  ةةدّنن   لمد  مللاتد   جةلدم قا دّ   عدّ أن  ع لدت أيداملي لط لدب بإلد ج  طدس  قادألم ملثد ت   إثدك ااّمل  إم يادع  جلد   

هدددهمل لبدددر نئيادددم ةزنمل  إثدددك ااّمل جسكدددات ثدددتر ن مللىدددث نأي أن   ملثددد ت له  إلددد  بت ئ ددد  لضدددًامل فدددي ملتلحددد ج ملألةنةبدددي. ةةدددّ  ددد   ملل ا ددده

ملا أل  د  ت لسددّ أن ت داد ملإلثدك ااّتان خد نا ملتلحد ج ملألةنةبددي  ًّ لاظدسؤ ملثد       ّتدّ  دا  ملثد ت   إثدك ااّمل بد ي قسجًهدد   د

 2 نغًي  لن ؤ بايف أ ثرتت ؤ يالت ن ءهم مللات   فسه.

حددددث لددددن بددددّملئو ني نثددددم لأمليرهدددد  فددددي مللادددد  م مللّةلسددددما ةت ثددددسي  فددددي  اددددف رددددي   هددددهه ملل ددددّمللس ي ثدددداا لددددّفس بسدط جسدددد  لاا

 ملألطايسث ةمللّة  ملل ا لسم مللااس مللكبر ا ةبخ يم  عّ أن خس ت نةثس  قن  .

 الفرع السابع:أثار الخروج على النمو االقتصادي

بحرسددددم ةقاظيدددد ي جةلسددددم ةقوددددد ي أردددد ني قجيالددددم قددددن ملل اةعدددد ي مللىدددددث ن ددددسن   ملزهكاقددددم ةباددددك إججاتددددرمل ملنس دددددلت ةقاثادددد ي 

لحدد ج ملألةنةبددي قت نجددم بيدد  ببرتط جسدد  ثي ددهّ لادد طامل أ بددر إممل خس ددت قددن ملت مللايددا ملتة  دد جت ملألكدد جتيسين ةاددو ملتثدد      إلدد  أن

ثي دددهّه إممل بتسدددت فدددي ملتلحددد ج. ة دددهن ةزددددس ملن لسدددم  دددانا أةزبدددانن قدددن  دددّةث نكددداج فدددي مللاةدددت مللدددهت ةددد   فسددده بادددك إججاتدددرمل إن 

. ةة   قح فظ مللااك ق ن  ك نني إن ملة   ج مللدا ج ةدّ تدّخو خسةا بسدط جس  قن ملتلح ج ملألةنةبي "لا طامل قاياث " ةّ تن ج لن

أن ملل ادد طا ملن اةدس فدي مللايددا لتدب ملل  دادت لدده أملدس ثدابث لمدد   ةكدد تي ملل  دنسف ملتئ يد ني فدي ملجكيد ش لمد  قددّملن نبعدينا ةأ دّي

                                       
 ..-3قس س ث بقاص ص ب نس ل مللعسبيا   ة ّ  لحاسو مللاس ث ي-1 

 .5س س مللا بقاص ملن-2 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/costs-and-benefits-of-a-united-kingdom-exit-from-the-european-union/
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/efbe083b-8570-4c1a-b972-2ba0f26970c3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/efbe083b-8570-4c1a-b972-2ba0f26970c3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/093d3920-a7e0-43ed-8db7-5fc26cc2606c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/093d3920-a7e0-43ed-8db7-5fc26cc2606c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/8f8ed5df-840e-4be3-bfaf-c0f04bb86a35
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/8f8ed5df-840e-4be3-bfaf-c0f04bb86a35
https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%22%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&Path=https://www.dohainstitute.org/ar&CT0=ACRPS-ArticlePageContentType&CT1=ACRPS-FilePageContentType&CT2=ACRPS-NewsPageContentType&CT3=ACRPS-JournalPageContentType&CT4=ACRPS-BookPageContentType&CT5=ACRPS-UpComingEventContentType&CT6=ACRPS-EventDetailPageContentType&CT7=ACRPS-PreviousEventListContentType&
https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%22%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&Path=https://www.dohainstitute.org/ar&CT0=ACRPS-ArticlePageContentType&CT1=ACRPS-FilePageContentType&CT2=ACRPS-NewsPageContentType&CT3=ACRPS-JournalPageContentType&CT4=ACRPS-BookPageContentType&CT5=ACRPS-UpComingEventContentType&CT6=ACRPS-EventDetailPageContentType&CT7=ACRPS-PreviousEventListContentType&
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ملل  ددنسف ملتئ يدد ني لاددا ج. ةة لددت قجيالددم يددغير  قددن خبددرمل  ملتة  دد ج ملنادددّتن زخددسةا بسدط جسدد  قددن ملتلحدد ج ملألةنةبددي إن ملزخددسةا 

قاظيدم ثدسعلز مللايدا فدي مللادااملي مللت جقدما ةإن كد ن أ دّهؤ لمد  ملألةدو ت اةدس  دّةث لسمل دس ط سدف فدي مللاّملتدم.ةم سي  قدن ملتلحد ج

 %0أجه إممل خس ت ملنياكم ملن حّ  قن ملتلح ج ملألةنةبدي ثدستو إج د ا ملتلحد ج ب ثد  ا   بسدط جسد  باحدا  ت ةملل ايسمملل ع ةن ملتة   ج

لي  ك ن ثي حتق إممل بتسدتا ةة لدت قاظيدم ملل عد ةن ملتة  د جت ةملل ايسدم أتضد  إجده ةدّ تحدّث لسمل دس ملة  د جت أ بدر  6161بحاا  

 1تلح ج ملألةنةبي ةها ثيا ندا ت   ياه لاةع ن  .إممل ةاض خسةا بسدط جس  مللرتم في قا تاو مل

ملل   عددددم ذجاددددم ملإلتكاجاقياددددت )لاددددّن(  أن ةددددسملن ملنياكددددم ملن حددددّ  بيغدددد جن  ملتلحدددد ج  (EIU)ة ل اةددددس ة ددددّ  ملنعااقدددد ي ملتة  دددد جتم

ملتة  دد جتم أن ملة  دد ج  ملألةنةبددي ثددسكان لدده لاملةددب ةخسيددم لمدد  كددو قددن ملنياكددم ملن حددّ  ةملتلحدد ج ملألةنةبددي. ةلا ددّ ة ددّ  ملل حسددد ي

أن مللاددددد لج ملذهمدددددي ملإل يددددد لي  (EIU)ملة  ددددد ج مللاادددددّ ثددددداا يادددددت  فدددددي   لدددددم قدددددن لدددددّم مللستدددددين اة ل اةدددددس ة دددددّ  ملنعااقددددد ي ملتة  ددددد جتم

ا ةأن "لدددّم ملتثددد تسمل  ملتة  ددد جت  6161قدددن لاةع ن ددد  ملألث ثدددسم بحادددا  لددد م  ٪2ملزهتستدددي فدددي ملنياكدددم ملن حدددّ  ثدددسكان أةدددو بنادددام 

 2سملن مللاس طسث". ةملل كو ملل  لي تاوح ملك:ثستترن  عّم ملتث ت

 (:توقعات الناتج املحلي االجمالى ل ريطانيا بعد خروجها من االتحاد االوروبي14-40)الشكل رقم 

 
Source :Office of Regulatory Policy Agricultural and Economic Policy Team,BREXIT - Implications of the UK’s 

Decision to Leave the European Union, Economic Report,.5/07/2016, p3 

فددي مللا ددف ملألة  قددن  % 0.1ةةددّ لا طددأ جيددا ملإلج دد ا فددي ملنياكددم ملن حددّ  ا  سددث ملنل ددس مللادد لج ملذهمددي ملإل يدد لي بيعددّ  ثدداات ةددّنه 

  دير هدهه ملإل  د ئس ي إلد   (.6102فدي مللادام مللىدث ثداتت ملتثد      )قك دب ملإل  د  ملي مللاطاسدم  % 0.2ا قت نجدم بنادام  6102ل م 

 3 أن جاسجم ملتث      لضس ب ل عو ب تة   ج مللبرتط ني ا نغؤ أن بسدط جس  لؤ  غ جن ملتلح ج ملألةنةبي  عّ.

 ثسخادددددددددددددددددددددددددس ملإللحددددددددددددددددددددددددد ج ملألةنةبدددددددددددددددددددددددددي خددددددددددددددددددددددددد قو أ بدددددددددددددددددددددددددر إة  ددددددددددددددددددددددددد ج فدددددددددددددددددددددددددي مللعددددددددددددددددددددددددد لؤ ةملددددددددددددددددددددددددد ني أ بدددددددددددددددددددددددددر إة  ددددددددددددددددددددددددد ج فدددددددددددددددددددددددددي ملإللحددددددددددددددددددددددددد ج

 قاسدددددددددددددددددددددددد ن  اسدددددددددددددددددددددددده8.1ج ملألةنةبددددددددددددددددددددددددي أةددددددددددددددددددددددددو بتاسددددددددددددددددددددددددو قددددددددددددددددددددددددن  ملتةنةبدددددددددددددددددددددددديا ك جددددددددددددددددددددددددت لبرتط جسدددددددددددددددددددددددد  ملنادددددددددددددددددددددددد هيم فددددددددددددددددددددددددي قيزملجسددددددددددددددددددددددددم ملإللحدددددددددددددددددددددددد 

 إ يددددددددددددددددددددددددددددددد لي يددددددددددددددددددددددددددددددد جنملي قدددددددددددددددددددددددددددددددن %2...ا ةردددددددددددددددددددددددددددددددكات ملل جددددددددددددددددددددددددددددددد ن  قدددددددددددددددددددددددددددددددس ملإللحددددددددددددددددددددددددددددددد ج ملألةنةبدددددددددددددددددددددددددددددددي6101إثدددددددددددددددددددددددددددددددترلسنث فدددددددددددددددددددددددددددددددي لددددددددددددددددددددددددددددددد م  

  ي  ثاق م سه. .610م قن ةملنجملي بسدط جس  قن مللااس ةملزخّق ي في ل  %13.6ملنياكم ملن حّ  قن مللااس ةملزخّق ي 

                                       
ا أطادس لاسده تدام 61/12/6102ا ن دسي تدام   AZEERA.NET/HTTP://WWW.ALJ آثار الخروج معن االتحعاد األوروبعي علعى اقتصعاد بريطانيعا،ملزجلدس ا -1 

 .60:02ا لم  مللا لم 60/01/6108
2 - OFFICE OF REGULATORY POLICY AGRICULTURAL AND ECONOMIC POLICY TEAM,BREXIT - IMPLICATIONS OF THE UK’S 

DECISION TO LEAVE THE EUROPEAN UNION, ECONOMIC REPORT,.5/07/2016, P3 
3 - THOMAS SAMPSON, OP CIT ,P168. 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/603a0750-423e-47ba-81e0-2e5c84a9e95a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/603a0750-423e-47ba-81e0-2e5c84a9e95a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/603a0750-423e-47ba-81e0-2e5c84a9e95a
http://www.aljazeera.net/
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 والوحدة األورويية الفرع الثامن: التداعيات على التكامل

 

قددددن ملن اةددددس أن تدددداجت خددددسةا بسدط جسدددد  قددددن ملتلحدددد ج ملألةنةبددددي إلدددد  لددددأملير  ايددددر فددددي قك جددددم ملألخيددددر  ك اددددم إةاسيسددددم ف لاددددم فددددي مللاس ثددددم 

بدي  ابب فتّملجه  ل مل  ايرمل قن قيزملجي ها إح فم إل  مللرتو مللّبااق ثسامللعاكست لبرتط جس ا ةها ق  ثدسجعو قدن ملتلحد ج ملألةنة 

ةا  في قامل هم لأملير مللتا  مللكبر  ا قرو  مللاتت ي ملن حّ  ةنةثس  ةملل ين. ةملل خاا ملأل بر ب لطاس ها قاألم أ ت ت اةف ملألقس 

لاددددّ خددددسةا بسدط جسدددد ا بددددو أن تدددداجت خسة هدددد  إلدددد   إطدددد ق "لددددأملير مللددددّةقساا" )ملل   لددددو ملنااااددددو(ا ةهددددا ملزجتدددد ج أيدددداملي ملأل ددددلملا 

 ملزهسددددم ط لادددم ب تج  ددد   لدددن ملتلحددد ج ملتةنةبدددي جملخدددو جة  أخدددس ا قردددو  دددلا ملزجت دددم مللاطاسدددم ملل سنيدددسثا ة دددلاملن طسفدددم ملن

ة س ددم مللاجددام ملزخياددم ملإلتط لسددما مللىددث بددّأي ب ل عددو ب نط لاددم ب ثدد     ملي فددي باددّمل   ا إحدد فم  مللدد  قط لادد ي رددعاسم فددي باددّملن 

  جتم. ةةّ لاجت   لم لّم ملتث تسملن ملتة   جت في قاطتم مللسانة  ابب خسةا بسدط جسد ا قرو مللساج ن  ابب أةح له  ملتة 

 عددسض ملتة  دد ج ملألةنةبددي تج ك ثددما نبيدد   ادد سلن مل  سدد نمللسانة فددي  دد   لددؤ لادد جنجة  مللرتددو فددي ملتلحدد ج قرددو فسنادد  ةأن جسدد ا إلدد  

 1إ سمل ملي جحا  جةن ملك.

   األوروبي االتحاد من بريطانيا لخروج أخرى  أثار  : التاسع الفرع

 فتدددددّ ة لدددددت ةك لدددددم "قددددداجتل" لا  دددددنسف االئتمعععععاني تصعععععنيفها علعععععى سعععععلبا يعععععؤثر  األوروبعععععي االتحعععععاد معععععن بريطانيعععععا خعععععروج :

إن ل ددددادت بسدط جسدددد  ل دددد زح ملزخددددسةا قددددن ملتلحدددد ج ملألةنةبددددي تدددداملس ثدددداا  لمدددد  ملل  ددددنسف ملتئ يدددد ني   12/6102/.6ملتئ يدددد ني تددددام 

ةل ددنس  ي ملن ددّندن ملآلخددسدن ألجةملي مللددّتن فددي مللددا ج. ةة لددت مللاك لددم فددي بسدد ن "هددهه مللااسجددم لحيددو فددي طس ن دد  مللاددس جت لبرتط جسدد  

فتدر  طادادم قدن مللضدا بسم   دأن مللاس ثد ي ثد  سض حددغاط  لمد  ملألجمل  ملتة  د جت ةملند لي لايياكدم ملن حدّ . ة"زدد ج  مللضددا بسم 

تضدددددغ  لمددددد  عفددددد ق مللايدددددا فدددددي ملنياكدددددم ملن حدددددّ  ةهدددددا قددددد  تددددداملس ثددددداا  لمددددد   ثددددد تال لدددددّفق ملتثددددداري نملي ةمللرتدددددم لمددددد  ملألنجدددددح بيددددد 

ملل  ددنسف ملتئ يدد ني لاددّتان مللاددس جتم ة)جتددان( ملن ددّندن ملآلخددسدن لاادداّملي فددي ملنياكددم ملن حددّ ". ةملنياكددم ملن حددّ    يددام لمدد  

 2قن ةك لم "قاجتل" قس جظس  قا تااسم قا تس . AAAل نسف تتو جن م ةمل ّ  لن 

  ا ةخ يدددم بانيدددم لادددّن مللىدددث هددداي بنادددام أ ثدددر  12/6102/.6لادددّ ملتف  ددد   ملزجيعدددم  األوروبيعععة األسعععوا  انهعععارت  يددد

بددهلك  ددهة ملألثدداملق ملآلثددسادم إملددس إلدد ن ج دد ئج ملتثدد      لمدد  خددسةا بسدط جسدد  قددن ملتلحدد ج ملألةنةبددي )بسدكادديت(  ل حددهة % 2قدن 

مللبرتط جسدم قاد اد ي ةس ثدسم ق ّجسدما  سددث  مللاداّملي ةسدجو ل ئدّ 3 ةل دادت غ لاسدم مللبرتطد جسين ل د زح هدهمل ملزخدسةا ملن د ائ.

ةةدّ يدس   4.%0ا ة ع تّ ملزخبرمل  بأجه ةّ ل ا  أ ثر قن ملدك لستدو لدن %0.108تقو مللع ئّ لم  مللااّملي أل و ل س ثااملي 

 611ثدددير ملألثددداملقا تاتددد  بادددك إجكاتدددرمل قاددد عّمل نددداد أ ثدددر قدددن  قدددّتس مللاادددك ملنس دددلت مللبرتطددد ني قددد ن  كددد نني قدددن أ دددو جلدددؤ  ادددن

قاسدددد ن  اسدددده إثددددترلسنث قددددن ملألقددددامل  ملإلحدددد فسم لددددن طسدددددق لياس لدددده مللطاسعسددددم" ةملددددك  عددددّ ملج  دددد ن قعاددددكس ملزخددددسةا قددددن ملتلحدددد ج 

                                       
 .2قس ل ملإلق نملي لااس ث ياقس س ث بقا ص -1 
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ي ملأل ابسددددددم فددددددي  دددددد   ملألةنةبدددددي فددددددي ملتثدددددد     . ةأحدددددد ا أن مللااددددددك ملنس ددددددلت مللبرتطدددددد ني "ةدددددد جن أتضدددددد  لمدددددد  لددددددأقين ثددددددسالم  ايددددددر  بدددددد لعي  

 1مللضسةن "

  ّقددن مللادد لج ملذهمددي  %3ملزخددسةا قددن ملتلحدد ج ملتةنةبددي ثددسحسن بسدط جسدد  قددن ثددتف ملل جددل ملن ددسةض قددن ةاددو بسة اددو لادد

 2 قن مللا لج ملذهمي ملإل ي لي ةقن قسملةام ملن احسم ملألةنةبسم. %21ملإل ي ليا ةمللاتف ملذهّج لاّتن مللع م لاّ 

 :دس ملن لسم مللبرتطد ني أن ملزخدسةا قدن ملتلحد ج تيكدن أن تداجؤ لاده نفدس مللضدسملئب لمد  مللبرتطد جسين فتّ أ ّ ةز  رفع الضرائب

 3قاس ن تانةا 38قاس ن  اسه إثترلسنث ق  يع ج   31مللبرتط جسين ةخ   مللا ت ي ةملك ل عاد  جتل ق لي بتسيم 

   اّملا ةنغدؤ أن ملل  دادت ةقن أرّ ملل اع ي خطسمل لم  بسدط جس  هدا ملج  د   ثدكالاانفصال اسكتلندا عن بريطانيا:شب

قاس ملتج     لن بسدط جس ا إت أن خسةا ملألخير  قن ملتلح ج ملألةنةبي نفدس ةليدر  أيداملي ملتج  د    .610ملل  ادت مللهت  س  ل م 

  ِ
ملتج  دددد   لددددن بسدط جسدددد  فددددي ملثددددك ااّمل ةملددددك ألن ق ددددءهم ملثددددك ااّمل ل يرددددو فددددي مللاتدددد   قددددس ملتلحدددد ج ملألةنةبددددي ألن هددددهمل ملتلحدددد ج تيددددا 

تين قا رددس ا ةيددسر  أ ثددر قددن قادداة  ملثددك ااّت لددن ملثدد يسملن ملل عدد ةن قددس ملتلحدد ج بيعددل  لددن ةددسملن بسدط جسدد ا ملنددلملنلين ملألثددك ااّ

 4 ةههمل ي ير إل  أن ملثك ااّمل ةحعت ةّقه  ملألةل  لم  طسدق ملتج    .

 5املطلب الثالث:لندن وبروكسل: سيناريوهات محتملة لعالقات جديدة

ألةنةبيا تيكن ملزهّتث لن مل ملم ثيا نداه ي قح يام ل حّتّ مللع ةم بين مللطسفينا ةديكن  عّ ةسملن بسدط جس  قغ جن  ملتلح ج مل

 السععيناريو األول ملل ايددو إلي دد  قددن خدد   ملن  ةحدد ي ملن اةددس أن لاددّأ خدد   ملألثدد بسس مللت جقددم ل اظددسؤ لياسددم خددسةا بسدط جسدد . ت يرددو 

 جت ملألةنةبدي قدس بت ئ د  فدي ملناطتدم ملتة  د جتم ملألةنةبسدم  قد  تياحهد   دق ن مللنرةد دي  بيعندى أن  غد جن بسدط جسد  مللادفسي  يعدسا ب زخسد 

ملتجضدددي م إلددد  مللاددداق ملألةنةبسدددم ملنا دددّ ا ةلكدددن قدددس لحسدسهدددد  قدددن ةامللدددّ ملتلحددد ج ملألةنةبدددي ملزخ يدددم ب لاس ثددد ي ملللنمللسدددم ةقادددد ئو 

 مللعّمللم ةملل اةن مللّملخاسم ةغيره .

فاا ادسمل ليادت لضدًامل فدي ملتلحد ج ملألةنةبديا ةلكن د  ل  د ةض قعده لمد  ملل  ةسد ي  ت يردو بد لاياما مللاا ادست  السيناريو الثاني

لج ندم لم  أث س ةط ايا أت أن لحظ  بحق مللّخا  ملنا رس إل  مللااق ملألةنةبسم ملنا ّ  قن خ   ملل  ةس ي ملا ئسم ق االم. لكن  

ملا ئسم ق عّج  قس ملتلح ج ملألةنةبي لم  غسملن ثا اسمل مللىدث  ههمل مللايا ندا يعنث أن لضطس بسدط جس  إل  إل ج  ملل   ةض لم  ملل  ةس ي

ملل  ةسدم لضدين لهد  مللدّخا  إلد  ثداق ملتلحد ج ملألةنةبدي ة  د ن    دكو ك قدو فدي  061ف ةحت ملتلح ج لم  قّ   اس ثدااملي ل اةسدس 

 مللااق ملنا ّ  قت بو لطاسق جملخمي لتامللّ ملتلح ج ملألةنةبي.

سًح ا ها مللاياما مللتركيا بحسث لبرم بسدط جس  ملل  ةسم لج ن   س  قس ملتلح ج ملألةنةبي قدن جةن ةها ملألةو لس  السيناريو الثالث،

و بحسدم جملخو ملتلح ج ملألةنةبي.  مللاي   ناملطاي   ملل ات 
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 خالصة الفصل

نةبسددددم  عسحددددت جة  قاطتددددم مللا ددددّ  مللاتّتددددم ةملتة  دددد جتم ملألةنةبسددددم أللاددددف أزقددددم لهدددد  لمدددد  ملإلطدددد قا قادددده طددددس  مللعياددددم ملألة 

إلدد  ة دداج ل ةددم بسنسددم قددن مللددّتان بددين جة  قاطتددم   ملنا ددّ ا ُلسفددت بأزقددم مللددّتان مللاددس جتم ملألةنةبسددم  ة عدداج ن ددأ  هددهه ملألزقددم

 2010 ل م ةبّملتم 2009 ل م في    تم ملألزقم ا ةةّ بّأيقن  هم أخس   6112قن  هم ةإل  ملألزقم ملن لسم مللع نسم  ملتلح ج ملألةنةبي

 إلدي ملق دّي أن لا دت قد  ةمللىدث ةمللبر غد  ا ةملتسلادّمل مللساجد ن هدي قاطتدم مللسدانةا قدن بادّملن ملد ث فدي ملزهكداقي مللدّتن لدسمل ؤ  سايد  ا

ةقن بين ههه مللّة  ججّ فس نا  ةمللىث  ع بر مل ني مل بر ملة  د ج فدي قاطتدم مللسدانة ةثد جس مل بدر ملة  د ج   أخس   أةنةبسم جة   لّ 

 ملثم أملس ههه ملألزقم لم  لّفق ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس مللي   ا ةةّ لاياا  إل  ق  تمي:لا  في ههمل ملل  و جن ة في مللع لؤ ا ةةّ   

لتدددّ ثددد هيت ملألزقدددم ملن لسدددم ةأزقدددم مللدددّتان مللادددس جتم ملتةنةبسدددم فدددي ملجخ ددد ض قعدددّتي مللايدددا ملتة  ددد جت ةملنل ددد ع قعدددّتي  .0

  داده  قاد ا ملتثداري ن فدي فسناد  ةمللدهت أملدس ثداا   مللاط لم ةملل ضخؤ في قاطتم مللسانة ل قدم ةفسثد  خ يدم ملألقدس مللدهت ثد هؤ فدي

 لم  لّفت ي ملتثاري ن ملأل ابث ملنا رس إلي  .

ملجخ د ض  ايدر فددي مجدؤ لددّفت ي ملتثداري ن ملت ابدث ملنا رددس مللداملنج  إلدد  فسناد   ادبب لسمل ددس يد ت ي ملتجددّق ا ةملل يادك لبددر  .6

لدددّم ملثددد تسملن ّج  ملزجنادددسم لمددد  ملل اثدددس فدددي ملزخددد نا ةهدددهمل  ادددبب ملزهدددّةج مللّةلسدددما ب إلحددد فم إلددد  لسمل دددس نغادددم ةةدددّن  ملل دددسك ي ق عددد

 ملتة   ج مللع لمث ةحعف مللطاب مللع لمث ةأزقم مللّتان مللاس جتم.

تيكن ل ثاري ن ملأل ابث ملنا رس أن تكان ل ق  يي ملل خ سف قن  ّ  مللاط لما ة ههمل بي  لافسه ملل سك ي ملأل ابسم قن فسص  .3

  ا  سدددث أن هدددهه ملل دددسك ي لح ددد ا لي لدددم ألجمل  ألي لهددد  ملزخ يدددما فتدددّ ةفدددسي ملل دددسك ي ملأل ابسدددم ملل امسدددف ملنا ردددس  ة غيدددر ملنا ردددس 

 قا ب ليو.  31018 امللي  6102مللع قام في فسنا  ثام 

 ع بددر كددو قددن أن جسدد ا مللاتتدد ي ملن حددّ  ملألقسدكسددما بسدط جسدد  ةملتط لسدد  قددن أ بددر مللددّة  ملثدداري نمل فددي فسنادد   سددث  ادد هؤ   ددكو  ..

قا دددب  2816ا  737 4ب دددافير  6102فير فدددسص مللعيدددو ا فتدددّ ثددد هيت كدددو قدددن أن جسددد  ةمللاتتددد ي ملن حدددّ  ملألقسدكسدددم ثدددام  ايدددر فدددي لدددا 

قدن قا يدب ملل دغو مللىدث ةفسن د  ملناثاد ي ملت ابسدم. ة ع بدر ملل دسك ي ملألن جسدم ةملألقسدكسدم قدن بدين  %38 دامللي رغو لم  ملل دامللي  أت 

 ج  ا في فسنا .أهؤ ملنا هيين مللسئياسين في أن طم ملإل 

إن ملتثدددددداري ن ملأل ابددددددث ملنا رددددددس مللدددددداملنج إلدددددد  فسنادددددد  ل جدددددده جحددددددا ملألن ددددددطم  رس ددددددم ملل كاالا سدددددد  قرددددددو ملتثا دددددد نملي ةمللهاّثددددددم  .1

 ةمللبرقجس ي ةخّق ي لكاالا س  ملنعااق ي.

 ن  ملزخ ن سددددم جددد ة دددهلك مللةبسدط جاددد  يع بددددرملن أ بدددر ردددسدكين قددددن  سدددث ملتثددداري نملي ملأل ابسدددم ملنا رددددس    أن ملتلحددد ج ملتةنةبدددي .2

 لن تكان في ي زح مللّةل ين ةههمل إممل لؤ ت ؤ ملل ايو إل  ملل  ق بسن ؤ . ةقن ملن اةس أن  ملتةنةبي ةب ل  لي ملج     بسدط جس  لن ملتلح ج

ةهدهمل ا لّفس  ع  مللّة  ملأللض   في ملتلح ج ملألةنةبيا ةلحّتّ ًمل أن جسد  ةفسناد ا ب لخد م إ دسمل ملي  ي ئسدم حدّ ملل د جنملي مللبرتط جسدم

   ّا لّم  شجسس بتسم جة  ملتلح ج لم  ملتج     لاها
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I- الخالصة العامة للبحث 

،الوسلدد تالعىددن الالدد الل لددوال دداالسلدداومالثدد س الس ا االدد الأوالالأحدداالأ ددتالس ات ددقسصالستةا ددأل   الFDIيعدداالستثددر األجالسي املددشالس  أل دد ال

،الالادددددألال ع  دددددألالفرادددددألتوالتيادددددألال ي  دددددألاللاددددد ت قالس ادددددأل الالسلاألاليددددد الحقددددد الف  يدددددةالأ ددددداساالسةا دددددأل   الاليقددددد صالس ددددد سج الس   يددددد ال ددددد الف  ي  دددددأل

الا طألب أل.ستثر األجتالتث

الألالثدأل تالوال،الستزال الس أللي السل س ا الوسلتشالسص  تال أل ي البىببالالعاتصالستجف ألطالالس  ففع ال  نالستةا أل  ألصالسلاولي الالوفيالظا

وفدديالحددألمالععدد  الأحدداالالددألال  ددطليال  يددوالةادد سصالفدداوا الوفدداوااالستزالددألصال،ال ومالألدد  الحقدد الت ددألاللااوددألوزالال سشدد ال  دد   ألالفديالسالادداس ال  ع

حقد الأزالدد الالألليد الأوالسةا ددأل   ال،التدةنالسيزالدد الةداالفار دد الحقد السلدداومالسيلد  ال  ددقالةاد سصالستقا ددألمالسلاس ادد الالسلداومالمددا القطدألتالسلا اددا

الل لكال،الحتالأنالحاةال  هالسيزال الفخا فالحىبال جح السقفاألحالستةا أل ال ل السلعأللتالسلخألججي.

لا ا د السيوجوييد الي ادفالأزالد الل دألالعع مدتال ومالالاط د السل حداةالسوةداالالويعا قالستف أل الستوجوبيالال الأ  زالالسلا دا صالفديالسلعدأللت،ال

و د  الالالد ال  د الوحقد الال7002ستزالد الس ألليد السلعأل يد الال ل السإلط ت،الالا الطد حالسلعا د السيوجوييد الس  حداة،الالويعد  ال  د ةال د هالسيزالد الحقد 

ط دددددةال    ددددألالسثددددتالأزالدددد السلددددا  نالسلىددددد
 
يأل   ال  ةدددد ال يميدددد الالدددد السلددددا  نال دددد نال ومالالاط ددددد الستف ددددأل السيوجوبددددي،الأ صالحقدددد الحدددداو الأزالدددد الأ

الاط د ال الد    داسن ثد   فدي سل كد الي سلدا   فد سشت حياادأل ،  2010 دأل  وياس د   2009 دأل  فدياله أل د  سيزالد   داأصوقد  سيوجوييد ،ال

والد ال د نال د هالسلداومالقوداالتد ال ىدألالال ألد  ال أوجوييد   ومال  داة حقدي سالاداص أن ل ثدت الدأل وسلتدش وسل قعتدألم، وس  لاداس سلي قدألن هي سلي جو،

وسل تالف ث ال ااس يألصالسيزال الحيد الف س عدتالتيدوالالسةا أل الفيالالاط  السلي جوالوثأل سالسش قالسةا أل الفيالسلعأللتالالوسلتشالععا قالثأل يالسش ق

ال ايعالس ؤ  سصالستةا أل   ال،السيال السل تالأث ال ل السل يئ الستثر األجا التيو.

II- نتائج اختبار الفرضيات 

 لدددد الفدددداتةالستثددددر األجالالسيوجوييدددد يأل   الس يألصالسزالدددد السلددددا  نالسلىددددفددددال ددداال ددددألنالسل ددددااالالدددد السلاجسثدددد ال دددد الال ألولدددد السلاعدددد اال لدددد ال

،الوالددد اللدددد مال ددد هالسلاجسثددد الفددددتالسلا صددداالحقددد السلااددددأل  الالستف دددأل السيوجوبددديال  ددددف ال ألالددد الوت  ىدددألال  ددددف اللألصددد ست املدددشالس  أل ددد الحقدددد ال

 سلاأللي :

 قنددا فددا تالف ثددع ألال أل يددألالوالدد الس ددتال دد هالسل ادد سصالالحنالسقر ددألجالستزالددألصالس ألليدد ال  ف دد ال لدد ال ددا الش  ددقالالدد الةادد سصال دداو ال .1

فيالالاط  السليد جوالقرد سالل جف دألطالسل د تال د نالسيثد ستالال ا س السلالأللي الزال الس ستال،الوةاالثأل اتال  هالسل األةالفيالسقر ألجالالاالسواق املالية

 دد الالدد ال  دد الوالدد ال  دد الالألدد  ال ألإلمددألت الحقدد الستقفاددألحالس ددألقيالسل ددا اال ي  اددألال،الال-لألصدد الالاط دد السليدد جو-س ألليد السيال ا يدد الوالسيوجوييدد 

يددألجالستثدد ستالس ألليدد الفدديالسل ت ددألصالس ا دداةالسيال ا يدد الال،الالددوال دد سالسته يددألجالسثدد ستالس ددألمالفدديالسوجويددألال  ددف ال ألالدد الالوالت اودد  ال اس دد السه 

وسلتد الهديالستلد  ال دألنالل دألال وجالش  دقالفديالسقا دألمال داو الستزالد الحقد الالالد  قندا  القدف ات التيار دةالاط  السلي جوالل  صأل،ال ألإلمدألت ال

 السيوجوبددديال ألالددد الو ومالالاط ددد السليددد جواللألصددد الفدددا  جسالبىدددببالسقخفدددأل السلط دددبالالاط ددد السليددد جوالحيددد ال  تدددتالفودددألجةال ومالستف دددأل

سلددد سج سصالسيال ا يددد ال الاا دددفال دددأل الالوسلعددألل شالويخألصددد السيال اكددديال لددد السلىددد عالسيوجوييددد ،الحيددد الأقدددوالفدديالسل ةدددتالسلددد تالسقخف دددتالتيددد

ثت  شي السيوجويي الثأل تالفيال(السقخف تال  لكالسل أل جسصالسيوجويي ،ال  ساليعنشالأنالسقخفأل السلط بالسيال اكيال ل السلى عالستال7002

والدد الس ددتالالددألاليعا دداالسقددوالثددأل تالب ددكاالسثألالددةشالفدديالفدداوااالستزالدد ال أل يددألالس  ددألالالددألاليىدد  ال ألتجف ددألطالالالفددا  جالفوددألجةالستف ددأل السيوجوبددي،

سلدداوتجتالقردد سالينالقرددأل السلا دداالسلدداوقيالالادد السففألةيدد ال دد ازنالوو زالو دد الال اودد المددا الحدداو ال ولدد ةالستةا ددأل السلعددألل ش،الو دد سال  بددتال

 ة الفرضية االول . صح
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 حيد  الد  سليد جو، أزالد  فدي سلفأل  د  سلعاألصد  أ دت أحدا سليد جو الاط د  لداومال ستةا دأل    ل  حداة س ؤثىدألعي سل ادأل  ي دكا .2

ال ي كا   قو
 
 ستف دأل   ومال أن  د  وسيوجييد  سلي قألقيد  سيزالد  ش فت سلي جو،وةا الاط   لاومال ستةا أل ت سلاكألالا  ا ي  في ة  جس

ثيألثد الالألليد ال و د    دا  فدي ل  ادأل السيوجوبدي سيثألثدي  س  دك  ،الوف اد الالسلكألالدا  ألل دكا ال لد   ا د  الاط د  ولدي سليد جو سلا دات

 سلا دات ستف دأل   د س  عدا الادأل سليد جو، الاط د   ومال سةا دأل سص  د ن وسلقدألجتال سل ميد تال سلافدألوص آثدألجالسالا دأل   لد  ةدأل جة ال حداةال،

 ولاعايدة ،ال- ومالسل داألمالأالألقيدأل،الت  ىدأل...أل -س  شد   ألقدب الد  -PIIGS سلداومالسلقاد  -سيوجوبدي س  دي   ومالالتثدات م وثدي  

 سقا دألم و ،سيثدعألج سي د جال ف ا دا فديال ا يد  تالف  داالال وقد ال  ألقدب وال  أوجويأل.ال في سلعألال   سلط    لكا سيوجوبي سل أثاألم سثات م

 الثانية الفرضية صحة يثبت وهو .سلاومال   ن سلعاا  ا  

ال%00العدأل  قالستق داأل الس افدةال    دألالفديالسففألةيد الالألثدزق ختالوس  داجةال الالاألال ألال اط د السليد جوال اداالسق داللتالعىا فيالسلي قدألنال .3

حيدد ال ددألنالألال خددعاليقدد الس  سقدد السلعألالدد ،السلاددألف الس  لدديالست اددألقيالتياددالدد الال%3الالسلاددألف الس  لدديالست اددألقيالتياددألال خددعالسلددا  السلعددأل الوالدد ال

ولكدديالفا  دداالل لا ددألتال،ال %202ال ففعددألال دداسالةدداجال الالال7002سليدد جوالثددا الالحقددتالسلددا  السل كدد اليالل ي قددألنال ادداالسق دداألال ألالحقدد الالاط دد 

لتالقيالأللاأل،الوي ةلفأل السل  ي  الوفتالحظ ألجالسلعق ال ل الأقوالما الس عأل  قالس افةال    ألالبع  ا الالاط  السلي جوالةألالتالسل ك ال السلي قألقي ال

تطيت دددألال ألل دددكاالس ط ددد  ،الوالددد الثدددتال دددألنالف ددد ال ادددألاالسل دددفألتي السلكألتيددد اللقت دددألحال ددد الح ي ددد الفصدددختالسلدددا  نالسلىددديأل   الوصدددع ي الع

سل  دددفال ددد ال ددد سالسلخ ددداالس دددألقيالصددداال اللقايدددعالسيثددد ستالسيوجوييددد ،الوزس صالسل دددك االحددد مالس  ةدددفالس دددألقيالفددديالسلددداومالسيلددد  ال ألتف دددأل ال

طالستةا أل تالوةاالفتالسحا س الأزال السلا  نالسلىيأل   السيوجويي الوالسل االال الستمط س ألصالس أللي الوف ث ق ألالس عألشوال ل السلم ألالسيوجوبي،

، (SMPبرنددامج سددوق اقوراق املاليددة   سفخدد السل اددكالس  شدد تالسيوجوبدديالالوا  دد الالدد السإل دد س سصالسل ا  دد الالوس اا  دد الفدديال:الالحيدد يوجويددألال

 اع اد السلامىديةال لد السل دعياالسلداوقيالالأ  دألالسل ادكالس  شد تالسيوجوبديالةدأل ال، وقد  ( MROsعمليات إعاد  التمو ل الرئيسدي   وكذلك 

بعدداالح  دأل السففألةيدألصالثاأل يد اللا ددأل مالالو د سال اد الألد  الالدد اللد مالال دأل جسصالال داالح دأل ةالففعيدداالسلىدي ل ال أللداوتجالسيال اكديال.الالدعال اد االال ش

،الو دد سالالددألال  بددتال دد  الأ وسصالسلىيألثدد السلا ا دد الس ع وتدد الال،ال ونالسنالقمسددة الفال ددوالالدد اللدد مسلعا دد الالددعالالو ددوالستحايددألطيالستف ددأل ت

 الة.لثاما يثبت صحة الفرضية الثو  سالالالسلف مي 

الظددددداالفدددديالول دددد الال،ال أل يدددددألالس  أل دددد ةالسي ابيدددد الل ثددددر األجسصالوس  ددددداجةالالس ا  يدددد السلدددداومالالةأل اددددد الس ا االدددد الستةا ددددأل سصالفا دددداج .4

الأوالستثدر األجالقاد الحيد الالد الثد س الش  دقةال اج د السلعدأللتالفديالس  أل د السي املدشالستثدر األجالفدات ألصالالف أل مدتالوسيوجوييد السيال ا ي السيزالا ن

الس ا  ل الستةا أل سصالو ومالالسلاألالي السلاومالالالوا  األالفاجيال،7020السلعأل الال ةالويومال.الستةا أل   السيةألليتال  نالاألتيالسلقت سفيالسلا زيع

الوستثددددت  االسلدددداوقيالسإلقاددددأل الو  ددد السقا ددددألمالحقدددد الأثألثدددي ال  ددددف الذلددددكالوا  ددددعالسلعدددألل ش،السإل اددددألقيالق ددددفالففددد تالالفددددات ألصالسثددددا طأل الفدددي

السلقددد  الوا شدد السلدداوم،الف ددكالحقدد الالززس دداةال  ددد جةالسثددر األجسا ألاللا  يددوالسل طايدد ال  ددقال ألصسل دد الال تدددعالالاددألالسيل ددقةالسآلوقدد الفدديالحل  اددألالسلعددألل ش

العىددعياألصالالادد السلاعددألظتالفدديال دداأصالسلتددشالسلرددأل  ةالوهدديالسل دداو ،ال  ددقالوستثددا  سذالستقدداالأل ال ا يددألصالفدديالسي ابيدد الستثددااألجسصالالدد السيش ددق

سلف  الاللا ت الالالت ألصالسلعأل ي الال الستثر األجالسي املشالس  أل  فيالسلااق يبالسلاومالسلاألالي الالعالألسجففا  عالوال.لألص ال  ف الس ألضةشالسل  نال

 الرابعة.ما يثبت صحة الفرضية الالت  ألالو  سالستثر األجا الس   ا الوالسيالا 

سقخفددأل الالعدداتصالسلاادد الستةا ددأل تالوسجففددألعالالعدداتصالسل طأللدد الالالاط دد السليدد جوالفدديال  الفددي ألىدديسلالا  نالل دداالثددأل اتالأزالدد السلدد .5

فددددديالع ددددد اوالالالادددددأل الال،الو ددددد ساليىدددددببالثيألثددددد السلا  دددددفال،سلتدددددشالثدددددأل اتالسليددددد جويالويأللخ ددددد  ال ااط ددددد الستف دددددأل الستوجوبدددددوسلاصدددددختالفددددديال
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سلتددددشالوالالPIIGSاومالشددددالستثددددر األجالوسلدددد تالأثدددد الثدددد  ألال لدددد الفددددات ألصالستثددددر األجالسي املددددشالس  أل دددد الحقدددد البعدددد السلدددداومالفدددديالالاط دددد السليدددد جو

مايثبدت صدحة و  ال،ش لقيكدأل،الت  ىدألالوأ ألقيدألالالعاتصالمعيف الالال الستثر األجالسي املشالس  أل  الال ألجق الالعال ومالسل داألمعىا طبال

 .الفرضية الخامسة

تحددتال ر ل دألال لدد الت  ىددألالحيد ال،السلددا  نالسلىديأل   الفدديالالاط د السليدد جوالسزالد الفدداس يألصالال الدس  ددألالال ومالسل داألمالعىدد تلدتالال .6

ستالد السلد تالختال،الصالسل طأللد الوسلاصدتالففعدتالت  دألالالعداجالوساليق الال دزسنالالدات  ألا أل،الف س عتالت  ألالالعاتصالسلاا الستةا أل تال،الوسلتش

و دد سالقردد ساللر د هالس اددأل الستثدر األجتالت  ددألال اعدداتصالش  دقةالالألف س عدوسلتددشال  تددتالالحل  دألتثددر األجالست املدشالس  أل دد السالفدات ألصالأثد ال لدد ال

 .لسادسةماينفي صحة الفرضية ا

III- نتائج ال راسة 

سلا ا دد السلتددشالفددتالف  ادداالمددعفالثيألثدد الس  سزقدد ال لدد الالىددا  الستف ددأل السلا دداتالستوجوبددي،الحيدد الأقددوال لدد ال  ددوالسل دد سجسصال .2

ثد ط السفخألذ دألالحقد الس ىدا  السيوجوبديالفديالحطدألجالسل حداةالستةا دأل   الوسلا ا د السيوجوييد ،التدةنالسلىيألثد الس ألليد ال  يدتالثد طت ألال لدد ال

الىددا  السلدداومالسيوجييدد ال دداال لدد الحددا ،الو دد سالالددألالأ  الحقدد الو دد  الفاددألة ال لدد الالىددا  السإلف ددأل السلا دداتالوستةا ددأل ت،الأ دد الفكدد نال

 ا  الت تالةط ا ،الفيالح نالف  ىالسلىيألث الس أللي ال ل الس ىا  السل ط تالسلىيألث السلا 

ل االوال،الوفألوصال  نالسةا أل  ألصالالاط  السلي جالنالسلاكألالاالسلا اتالستوجوبيالاليعا قالفكألالاالال ف اال أل خألط الو  سالبىببالسلاس .7

  يدددوالوسلرىدددي قالالددد الة ددداالزس السلخ ددداالفددديالسل طدددألعالس ؤثىدددألعيال اط ددد السليددد جوالالددد الحددداةالسيزالددد الوسلددد تال  اددد الفددديالمدددعفالسل ةأل ددد الوسلا

 س ؤثىألصالسلع يأل،السمألت الحق السلفىأل القيالسل طألعالس   في.

حتالأه دألاللدتالفداا  الالل ا  يداالالد السثدألجالستزالد ال ألالسل اد االوسل ك الدألصالسيوجوييد ا ااداسجغتالضخألال السلخط الوست د س سصالسلتدشال .3

 سجففألعالالىا األصالسل طألل الت  أل.ال أل،ت االأ صالسإل  س سصالسلا  في الفيالسلعا االال السل  اسنالسيوجويي الحق ال السحا س 

السلتددشالس ؤثىدي السل يدد  الأنالشادألالوثدد يت،ال د ي الب دكاالة س ددا ألالتد  الفدديالالدألالحداالحقدد الت د تالةدداالالألثدزق ختالسففألةيد الحن .4

الستلا تصالأظ  صالت االوسلقا يي السل األلي السلاومالال  نالسلا أل االزاأل ةالفيالثأل اتالسلتشالسيث أل الأحاالهيالسلا ا  السل حاةالفف م أل

السلعاأللد السقا دألمالح اد الجغدتال يداالب دكاالععاداالتالسليد جوالالاط د الفديالسلا يدفالآليد الأنالوسلقا ييد السل داأللي الأوجويدألال ومالال  نالسلاوألجا 

 . ي  ألالالألالفيالس ط   السلا ألال الف  يةال ل اليىأل االوتالسي  أل السلاومالالسثا  سجال  ا التالسيثعألجالوال وق 

فدؤ تالحاادألالحقد الزادأل ةالفداتةالسإلثدر األجسصالسي ابيد ال،تدأليال الالحنالزاأل ةالوفا عالسل  ست الوالسلرى ي صالوالستالايدألزسصالتاليعندشالأه دأل .5

تال  ا  الت  ال ل السل  ست الوسل األقألصالس األح الوحقاألال األاال  سالداالألد  الال  أل:ستثدا  سجالسلىيألالدةشال،حقدتالسلىد تالوسحاادألتصال

وسلااري دددددشالالقاددددد ه،السثدددددا  سجالثدددددع الصددددد االسلعا ددددد الس   يددددد ال،السقخفدددددأل الالعددددداتصالسلاصدددددخت،سلارأل السل ددددد املش،الالسإلطدددددألجالسلر ددددد يني

س األثبالل ثر األج،الوت ةالس  س السيولي الوالسل يأل االسل أل ا  ال،الس  ةعالسلقت سفيالسل أل ال،سليداالسلعألال د الس دأل  ةال، ىدي الصداألتيالالعا دقال،ال

س  دددي الوسل تدددألصالوالسلعدددأل سصالوسلا ألليددداالوالقردددأل السلا ددداالوالسل ددد  الواللددداالألصالسل اددد اال،الأقراددد السإلثدددزقس الوالسلا دددا  الوالسلقادددألجا،الوال

 ....غ ق أل.....

سقخفدأل الش  دقالفديالحقدتالفدات ألصالستثدر األجالست املدشالس  أل دد السلد سج ةالحقد الت  ىدألالبىدببالف س دعالصدف ألصالستقداالأل الوسلاا ددكال .0

 دددا الف س دددعالجغ ددد الوةددداجةالسل ددد  ألصالالاعدددا ةالسلقمىدددي ال لددد السلا ثدددعالفددديالسلخدددألج الو ددد سالبىدددببال  دددقالسل ددداو السلاوليددد ،ال ألإلمدددألت الحقددد ال

 .سلىيأل   الألل شالوأزال السلا  نالسثا  سجالستةا أل السلعألل شالومعفالسلط بالسلع
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عت ددقال يكدداالستثددر األجالسي املددشالس  أل دد السلدد سج الحقدد الت  ىددألالفدديالظدداالسيزالدد الل ددألليالال ددألجيعالفدديالسي  ددط الش يفدد السلا ا ل  يددألالال دداال .2

 .ستثر ألجسصالوسل ااث الوسل قالويألصالولاالألصالف ا ل  يألالس ع  الألص

 الحددداةالسل طأللددد ،الوال ددد سال ادددألالفددد ت هالسل ددد  ألصالسي ابيددد الالددد ال ا ددد الل ثدددر األجالسي املدددشالس  أل ددد الأنال كددد نال دددألال القددديالسلاخفيدددفالالددد .2

تدددد  السلا ظيددددفالس  أل دددد ةالوالغ ددددقالس  أل دددد ةال،الحيدددد الأنال دددد هالسل دددد  ألصالف اددددأل ال األلدددد الي س الأ األل ددددألالسلخألصدددد ،الت دددداالوتدددد صالسل دددد  ألصال

 الا بال اا.الال30202ح سقيالال7020سي ابي السلعألال  الفيالت  ىألالثا ال

ادد الفدديالت دداسنالسل دداجةال لدد الستثدداوأل  الل لددا تصالسلاسل يدد الالدد اللدد مالثيألثددد الحنالس  ددك  ال أللمىدد  اللدداومالالاط دد السليدد جوالف  .9

قر ساللا نشال ا  الال نقش الويأللاألقيالتألإلثاوأل  الل  هالسيومألعالفك نالال الل مالثيألث الق ا  الالق ا  الالىا   الأوالفخفي الةيا السلعا  

ويأللادددألقيالتدددةنالالاالسل ددداالألصال ددد نال ومالس اط ددد .ال حددداةاليىددد  ال لددد الفافيددد  ألالسل ادددكالس  شددد تالسيوجوبددديالول ددد الس  دددكاال  اددد الفددديال دددا الفاألثددد

ع  ياالال   قالقر ا الالاط  السلعا  الس  ل ،الحق الأنالأ تال  وطأ  أل الالاط  السلي جوالتاليىا ت نالالعأل  قالالاط  السلعا  الس  ل .الحي الع

ياادألال ادألاالسقاعدأل الفاألثداالسلداوجسصالستةا دأل   الل داومالسي  دأل ،الحتد التالفكد نال ادألاال ولد الف س دوالشىدأل س،ال الهديالالاط  السلعا  الس  ل 

 سةا أل تالفيال ألقيالسلاومالسي  أل ،ال ل السلا  السل تال  الحأل  السلي  ال أللمى  الل ي قألن

ععا ددقال دداالالدد الأ ألقيددأل،السل ت ددألصالس ا دداةالسيال ا يدد ،ال  اطألقيددألالوس طألليددألالالدد الأش ددقالسلدداومالسثددر األجسالفدديالت  ىددألالحيدد العىددأل تالب ددكاال .20

الا دددبالال0207،الال737 4 اددد ت قالال7020وسل ت دددألصالس ا ددداةالسيال ا يددد الثدددا الالش  دددقالفددديالفددد ت قالتددد  السلعاددداال،الت ددداالثدددأل اتال ددداالالددد الأ ألقيدددأل

ال الالاألصبالسل تاالسلتشالوت ا دألالس ؤثىدألصالست ابيد .الوععا دقالسل د  ألصالسي ألقيد الوسيال ا يد الالد ال د نالال%32ح سقيال تاال ل السلا سقيالالأتال

 أ تالس ىأل ا نالسل  يىي نالفيالأ  ط السإلقاأل الفيالت  ىأل.

ال ومالال ألقدتالحيد السلخدألججي،السلعدأللتال ل السقفاألح ألال ج  الحىبالوسحاةال االال،السلاومالال  نالالالافألوفألالسلعأل ي ال س ألليالستزال الف ث قال ألن .22

الحقدتال لد اليعااداالو د ساليلد  الال ولد الالد الفخا دفالسيوجوبديالستف دأل ال ومالالفد ث ال ج  الول  .الب أل،الف  جسالسلاومالالأشثقالال الستوجوبيالستف أل 

ال  مددد الأشثدددقال ألقدددتالول شىدددا  ج الوس  لاددداسالس ا ددداةال أل ا  ددد الوسثدددعالالدددألقيالةطدددألعالا دددكفاالسلتدددشالتألل  ددداسن:الال  ددد الالددد الل ددداومالالس دددألقيالسل طدددألع

الالدد السلا ددا  الل دد ةالستةا ددأل الف عيدد الأثدد سة ألموالا الفدديالسيال ا يدد الس ألليدد اللددروجستالسل سثددعالل ادداسومالالقريودد الو دد سالس ألليدد ،الل مددط س ألص

الفدددددديالتق اددددددأل ال  مددددد الأشثددددددقال ألقددددددتالسلاودددددألجت،الزسه ددددددألال الفددددددياللفدددددأل  الوس سددددددق  السلا ددددددا  الةددددد ةال لدددددد الععاادددددداالسلتدددددشالتألل  دددددداسن:الألدددددد  الال  ددددد 

 .وسلااىألالو  لااسال   ألقيألالسةا أل  ألا أل،

الالستثدر األجالأقراد الأشثدقالالد الوسحداالسيوجوبديالستف دأل اللدا ال   ا .27
 
السي املدشالستثدر األجال لد الستقفادألحالأنالحيد .السلعدأللتالفديالسقفاألحدأل

الل ثددددر األجالسل  يىددددي الوسل   ددد السل  يسددددةشالس  ددداجالسيوجوبدددديالستف دددأل اليعا ددددقالوالالسيوجوبددديالستف ددددأل الالعأل ددداسصالفدددديال  يدددوالالا دددد  الس  أل ددد 

الس  أل د ةالست ابيد الل ثدر األجالسثدا طأل ألالسلداومالالأش دقال  اطألقيدألالععا دقالحيد ال،.سيال ا ي الس ا اةالسل ت ألصالف يوالسلعأللتالفيالس  أل  السي املش

الس  شد ال  لاداسالف اداالحد نالفديال،اللل داو السلعدأل  ةالوسلاا كالسلاال البعا يألصالس اع   السل   قةالسل ف ألصال ف االوذلكالستوجوبيالستف أل الفي

الفديالأ ا ملدشالالىدر ا الأش دقالل شىدا  ج الععا دقالالحد نال،فديالالس  أل د ةالست ابيد الل ثدر األجسصال د  ألالسيشثدقالستوجوبديالستف دأل ال ومالال د نالالسل أل ي

 .السيوجوبيالف أل ل الوسلخألج ي السلاسل ي السلاات ألصالال الق يبال  ش قالوسلا اليمي الس أللي السي  ط الالعىا ث الوال،السلخألج 

  هالسلاومالالاألاللأث أل السلعق الفيالسلاا ااالس تالأحاالالPIIGSال الة اال ومالق عالسثا طأل الستثر األجالسي املشالس  أل  الألنالل اال  .23

حقدددددد ال ددددددا الال  ادددددد الس اددددددأل الالق ددددددعالسثددددددا طألب ألالل ثددددددر األجسصالست ابيدددددد فدددددديالال   ددددددعالسلىددددددبب،ال عدددددداال دددددد هالسلدددددداومالفط ددددددبالةدددددد و اللألج يدددددد 

اؤ ددد سصالتيومدددألعالستةا دددأل   الوست ااأل يددد الوسلىيألثدددي الوسل ألق قيددد الوسإل سجاددد الس ك قددد الل ددد هالسلاولددد ،الستثدددر األجتالوسلددد تال اا ددداالفددديالس
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 ألجففألعالالعاتصالسلاصختالوسقخفأل السلاا الستةا أل تالويق الال زسنالس ات  ألص،الشاألالتالعشقعالستثر األجالال ألقتالستةا أل السل لي

 ل  س بال ل السل   ألصالس ىر ا ة.أنالثيألث السلا  فالسلتشالفط   ألالسل ك ال الأ صالحق الجتعالالعاتصالس

الفدديالسطدد تال دد سجةالسيزالدد الس ألليدد السلي قألقيدد ،الال7002لع ددتالسيزالدد الستةا ددأل   السلعأل يدد ال .24
 
الجالال اددأل

 
ستزالدد ال سل يدد ال دد وجالالل دد ال وس

 الد اللىدا سصالال دتالوسلتدشال   دتالحكالسلزقسش دشالل عقد السلعدأل الالتهشالعع  التجففألعالس ا  قي السلعألال الة االسقاتعالسيزالد ،الوعع دوالسيثد 

ستق ددداأل الالسقددد الالاط ددد الستوجوالوفوادددبالمدددت طالالالعأل ددداةالالألثدددزقلتالسلتدددشالفا   دددألالالددد الأثيادددألالفددديالسلفأل  دددألالالددد الأ ددداالسثدددريفأل ال ددد وط

    ألئ ألالسيوجويي ن.

سلتشالال ل الغ سجالف كالاعاتصالسلفأل اةالس اخف  ستةزقس ال الحنالسق األ السلي قألنالسق الالاط  الستوجوالال   ألالال الستثافأل ةالال ال .25

ال7002ستةزدقس ،الل د البعداالستزالد الستةا دأل   اللعدأل الالل  اد الفديالس اط د الال داالأ ألقيدأل،الو د سالالدألالثدا ال ا ثدع ألالفديألالسلاومالس ف زق الب

(،الو  د سالو داصالسلي قدألنالقفىد ألالغ دقال7022 دأل الال%75الىدا  الغ دقالالىد  تال الجففعتالأثعألجالسلفأل اةال لد السلىدااسصالسلي قألقيد السقد س

 ةأل جةال ل الستةزقس الال الستث ستالس أللي .

الددددالت ددداالجشددد الال دددألالسلخددد و الالددد الستف دددأل الستوجوبددديالالحقددد الأثددد أل ال ا ددداة،السلعألالددداالستةا دددأل تال دددألنالست سةالست ددد زالت الت ددد ةىدددرااالع .20

يوعااليدددألال ددد السل يدددتالستوجوبددديالثدددق لددد الق طددد الت  س دددألالالأنالسقف دددألمال  اطأل ددد الستف دددأل الستوجوبددديالالس ؤادددا  الل قف دددألمالسل ق طدددألقي نال

و د الالدألال ا داالالثدا األالشاىدأل ا الفديالالال زسقيد الستف دأل   اطألقيدألالالفداتع ألالوسلتدشالالالقيقألفو ألالست ادألال الالال%2.75الف ت ال–  اطألقيألال–السل   

ظدداالف  ددعالمددتطألالش  ددقسالفدديالال  ددتالسلخدداالألصالسل دد ي السلتددشالععددأل يفدديالال  اطألقيددألالالوسلتددشال ا دد الأنالعىددات  ألالالدد الال قسقيدد الستف ددأل الال27%

وسلدد   الي ددك  نال  ئددألالال ال سلدداالسوجويددألالأوالسل  ئدد نولدد الفكدد نالأجسضددةشال  اطألقيددألالالفا حدد الأالددأل الس  ددأل  ا الالددال،الس  زسقيدد الس خ  دد الل ددألال

 الأل یألال ل السلخاالألصالسلعألال ال أللاع یتالوسل   .

ال  ال ا شّيددد ثدددأالدددأل المددد س بال ا ددداةالوجالال ي  ادددألالثددداك نالسلا دددأل تصالسلاوألجاددد الفددديالحأللددد السقف دددألمال  اطألقيدددألال ددد الستف دددأل الستوجوبدددي .22

الدد الوال،الالد السلاوددألجةالسلخألج يد الل طدد ت نالال%50 ىدد  الالش  دقةالف دداالحقدد ال  اطألقيدألالالالالوستف ددأل الستوجوبدديال د نالالفا دداالالسلاودألجةالسلخألج يدد الحيد ال

س ع واالأقوالتالف  االعع ت ال ا شي ال ل الح ش الال وجالسل  ألئعالوس  يعألصال  نال ومالستف أل ،الوثيؤث الل و ال  اطألقيألالب اةالفيالفوألجا ألال

ست ا دألجالأنالسقف دألمال  اطألقيدألال د الستف دأل الالالعالستف أل ،الفيالحألماللتالفا صاالالعوالحق ال  ة اللألص الفاا  ألالال زسصالفوألجاد ،الالدعالسيلد الفدي

لد و ال  اطألقيدألالالد الستف دأل الستجوجوبديالالالاتع دالوالد الس ا ةدعالأنالالالد الالعأل داةالل د  ق .50ثيىات تالفيالحاهالسي  ىال دألال نالالوت دألالل ادأل ة

ب ددااال ددا الو د ساليدد ،ال،الوف ا دداال سالأ ألقيدألالوت  ىددأل،ال ألفخدألذالح دد س سصالحاأل يد المدداالسل دأل جسصالسل ق طألقبعد السلدداومالسي  دأل الفدديالستف دأل ال

العشقيعال  ي ال ومالستف أل ال ل الستقف ألمال او،

IV- التوصيات واالقتراحات 

الو ل الم  السلااأل  السلتشالف ص األالحل  أل،الال ا  الح جس ال ا  الال السلا صيألصالشاألال لي:

ال ادد ععال ألقددبالحقدد الوستثر ددألجة،السلاا ددي الال ادد ال دد نالوسلف دداالوسلا  ي ددألص،السلافاددي اللعا يددألصالسلا ددميفالو ددألتصالحل ددألعالمدد وجة .2

الس ااألقيدد الف ددميفألصال لدد السل  دد مالالويأللاددألقيال ا دداة،الل  ددألتصالست ااددأل ال لدد السل  دد مالالح دد س سصالوعىدد ياالسلىدد تالال دد هالفدديالس األتىدد 

الولألصد الوسلعألالد ،السلخألصد السل د  ألصال   شا السلخألص السلر  يعألصالففعياالحق الحمألت .الوس ؤثىألصالسيت س الال الل ا زقم نال ةي  

الس  ألجامال   شا العع ةالالأل
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  ادأل سلخطد جة وف اد  ،الوسثا  سجه لاوألحو أثألالةش   ط ف اا أت في سي  أل  سلاومال   ن ستةا أل ت سي س  في ا أل  سل ف  يا حن .7

،الال  اد  سةا دأل    أثد أل  حقد  جس عدأل  دألن حذس العدوالسلاعألالدا سلىد ا الد   كد نال سي  دأل  ل داومال ستةا دأل ت سي س   د ن سلا أل   أن في

 . العو سلاعألالا سل عبالال   ك نال وث ألتي   ةي وأل ثيألثي    سالا حق     ع  ألن حذس ول او

 سل ىأل ألص ب  نالفت ألونال وت سلاألال   ألل فألتي  فرىت أن  وب ستةا أل ت لا اا س  ش تال سل اك أو س ف مي  أو سلعألال  سيالألق  حن .3

 . سلا اتالوسلت ألونال ذلك ثا  ثياتع سلا اا ين وذلك سي  أل  لاومال سل  ي ي  غ ق ستةا أل    وس ؤ  سص

وجةالسل يددأل ال ألصدد حألصال يك يدد الفدديال ومالالاط دد السليدد جوالت ددأل ةالسلادد سزنالحقدد الستةا ددأل الوقادد السل طأل ددألصالسلاوألجادد الوزاددأل ةالسل دداجةالمدد ال .4

 سلااألتىي .

،ال ألتمدألت الحقد الومعالععا  صال ل الالىا  السلىيألثألصالس أللي ال  يد الفكد نالال حداةالفديال ومالالاط د السليد جوالوستف دأل السيوجوبديالشكدا .5

   نالثيألثألصال ومالالاط  السلي جو.م وجةالسلامىيةالس  زقاال

 ف  ا السيقرا الس   تي الفيالالاط  السلي جوالوسلا  تالفيالست ااألنالس   فيالوف    والب كاالتعألمالوسل االال السل  و الغ قالس ااو . .0

حنالععددددد  السلاردددددأل الس دددددألقيالوسلا ددددداتالسلددددداوقياليزالدددددألصالالألليددددد الوت ددددداالسلخطددددد الس ألليددددد الوستةا دددددأل   التحا سئ دددددأل،ال ؤشددددداالمددددد وجةالح ددددد س ال .2

حألصال اي دددد ال لدددد السلارددددأل الس ددددألقيالسلعددددألل شالوح ددددأل ةالسلاردددد الفدددديالالؤثىددددألفو،الحذالالدددد السلاددددا  جالفدددد االسلارددددأل الس ددددألقيالسلدددداوقيالس عدددد لتالحصدددد ال

سةا دددأل  ألالوالألليدددألال ونالأنالف دددألح والالعدددأل  قالمددد  ال وليددد ،الو ادددألالفر ددد الحأل ددد الالل ددد الحقددد الالعادددألجالالدددألقيال ا ددداالأشثدددقالسق ددد ألطألالو اسلددد ال

  السلى س مألالي ال لا  ستيالال ألليالسل  اسنالس ا اال الوسل

كالل لالسلاومالالل  هالسلاا ااالفيالسلعق الأث أل الس تالأحاالPIIGS ومالالة االال الس  أل  السي املشالستثر األجالسثا طأل الق عال ألنالل ا .2

لق  الس ىر ا ا الست ألقبال،الالوس أللي السل  ابي السل  ست البع السثاخاس العالم وجةالس   تالالستثر األجتالالس األ الت االل ألالال الف ت قال

جففأل ألالفيالظاالسزال السلا  نالسلىيأل   السيوجويي القر ساللىيألثألصالسلا  فالسلتشال ألقتالفر ع ألالسلاومالش االست اال  تتالسسل  س بال

 ل زال .

ل لكالتال االالوقر سالل ع ةألصالستةا أل   السل طياةال ي  تالالسلاولا نالصألليالفيال ك نالالل الستوجوبيالستف أل ال  ال  اطألقيألالسقف ألمالحن .9

ا ال،الويألتمألت الحق الح ش ال  سالاالستقاأل الالويعااال ل الف ف قالستثر األجالسي املشال ارتالسلع ةألصالسلاوألجالالسففألتالحق السلا صاالال ال

الس  أل  ال.

V- ال:أفداق البحدثال

،السلي جوالس يألصالسزال السلا  نالسلىيأل   الفيالالاط  السلي جوال ل الفاتةالستثر األجالست املشالس  أل  الحق الالاط  الفافيالحطألجالسل ا  ال  ال

االالدد السل  ددد الوسلا ثددع،الول دد سالق زددقحال جسثددد السلعاددألوا السلاألليدد ال ددديالفكدد نالال مددعالأ  دددأل الف ددألجالسلعا دداالالدد السل  دددأل ألالسلتددشالف اددأل الحقددد الال ادد

ال  اي الفيالس ىا  ا:

 الاومالالو والسلاعألونالسلخ يجي.سلاوألجةالسلخألج ي اللسلا  نالسلىيأل   الفيالالاط  السلي جوال ل الأزال الس عكألثألصال -

الستةا أل الستوجوبي.فاس يتالل و ال  اطألقيألالال الستف أل الستوجبيال ل ال -

الأنال ىد مالهللاالسلعريدت،السلا تيدةالوسلىداس التديالحقودألزال د سالسل  د ،الجس يد الأنال فيداالسل ألح يد الوس  اايد وتديال
ّ
 سيليد التاليىعادألالحت
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 أوال: املراجع بالغة العربية

 / الكتب1

الرررر ا   محدددت اال االمددددألجماي املجاشدددغ املاابددددر والدددة املاابددددر لدددي الا  ددددة االقت ددددا  ة العربيدددة أميرررحس  هللارررم ، م  رررر    - 1 .1

  .4002 -4002الجامعية  اإلسكن  ية مصر  

 . 4002  4ر للنشر والتوزيع األ دن  ط  دا  جريقراءة لي املزمة املالية املعاصرةابراهيم بن  بيم الكروان الهللاع ي   .4

 .4002الجامعية  االسكن  ية  مصر    ال ا  املزمة املالية واصالح الاظام املالي العالمغابراهيم عب  العزيز النجا    .3

"  دا  الهللارررلل للعباعرررة والنشرررر والتوزيرررع وال حج رررة  مصرررر  املزمدددة املاليدددة العامليدددة مية دددة  مدددالميةاشررررح م  ررر  دوابررر    .2

4002 

  1294  4, منشو ات عوي ات, بيحوت, لبنان,طاالمألجماي التوليجيل برتان, عن ترج ة مقل  علي,  .2

 ؛4002 مركز د اسات الو  س العربية  بيحوت لبنان   اإلتحا  املويبي و التيوس املستفا ة عربيا هللان نافعة   .6

 سائل بنك الكويت الصناعي  ى التول العربية  مياماال تامية االمألجماي املجاشغ املاابر  ل هللاين عب  املعلم األسرج    .7

 .4002  ديهللا بح  93  الع د 

 اقتصرادةة مشركلت الرفاهيرة و البشرري  التكرارر الكبرح   االقتصرادةة الكيانرات :الخصخ دة و الجداال ع رر   هللارين .9

 .1226القاهرس مصر  الكتاب الح ةث  دا  معاصرس 

  4000صفاء  ع ان  اال دن    دا  الاقو  والااوك شاد العصا    ياض الحلبي   .2

 دا  الفكررررررر الجررررررامةي  اإلسررررررركن  ية  املزمدددددداال املاليددددددة واالقت دددددددا  ة لددددددي  ددددددوء الرأمدددددددمالية واإلمددددددالمم مررررررزي م  ررررررود " .10

 .4014مصر 

  4009دا  النهضة  سو يا  وابط االقت ا  اإلمالمي لي معالجة املزماال املالية العاملية  سامر مظهر القنعقجي   .11

  دا  املهضررة  دمشرس  سررو يا   دوابط االقت ددا  االمدالمي لددي معالجدة املزمداال املاليددة العامليدة  سرامر مظهرر قنعقجرري- .14

4009. 

 .1224  ات اد املصا ح العربية   القاهرس مصر  آفاق االمألجماي لي الوطن العربيسعي  النجا    .13

 4010للنشر والتوزيع  ع ان  األ دن    دا  الشروق -نها ة الليبةالية املتوحشة-املزمة املالية العامليةس يح مهللاعود   .12

العربيرة   النهضرة دا    امل در   االقت دا  علدى وأثرهدا املويوبيدة الاقت دة الوحدتة ،   الهللارلل عروض عبر  صرفوت .12

 2001 القاهرس مصر  

 واقدعال املشدرةةة العربيدة السدوق   -اليدوي  – املوحدتة املويوبيدة والعملدة املويوبدي اإلتحدا  الهللايسريي   هللارن الر ةن صرل  .16

 .2003 القاهرس  مصر  الكتم للنشر والتوزيع والعباعة  عالم  والطموح

  دةرررروان املعلوعررررات الجامعيررررة  الجزائررررر   الحتاثددددة والةيماددددة االقت ددددا  ة ومعوقدددداال التاميددددةضررررياء مجيرررر  املوسرررروي   - .17

4002   

 .4001ع الفنية  مصر    مكتبة ومعبعة اإلشعا  اقت ا  اال املعمال واإلمألجماي التوليعب  الهللالل أبو ق ف  .19

 . 1009عات السالم أبو قحف  نظر اال التتو ل وجتوى االمألجماياال املجابية  مؤمسة بااب الجامعة  م ر   .91
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" دا  ليجون  للنشر  لرم ترركر بلر  النشرر  SUB-PRIME اعياال املزمة املالية العاملية مأزمة عب  القاد  بلعاس  ت .40

4002  . 

 4003  دةوان املعبوعات الجامعية   الجزائر   لسياماال االقت ا  ة الكليةاملتخل  لى اعب  املجي  قر ي   .41

 الجامعيرة  الر ا   الكدو   حتد  االقت دا  ة التكدتالال مدن التوليدة املشدايةة اقت دا  اال الح ير   عبر  املعلم عب  .44

 .؛ 2006 مصر 

الرر ا  الجامعيررة   امل ددرفية العامليددة الددت وا امل ددرفية املتعوددةة واملزمددة املاليددة العامليددة و عبرر  املعلررم عبرر  الح يرر   .43

    4002اإلسكن  ية مصر  

 .؛1296مركز د اسات الو  س العربية  لبنان    -تجربة التكامل والوحتة–املويوبية  الجماعةعب  املنعم سعي    .42

 ؛4007دن   دا  املهللايحس للنشر والتوزيع  ع ان  األ  االقت ا  التولي نظر اال ومياماال علي عب  الفتا  أبو شرا   .42

 دا  النهضررررة اإلمددددألجماي املجاشددددغ املاابددددرلي الددددتول العربيددددة الواقع والتحت اال  يامددددة مقاينددددةفريرررر  أ  رررر  قرررربلن - .46

 . 4009العربية القاهرس مصر  

  4002  مؤسهللاة الو ق للنشر والتوزيع  األ دن التمو ل التوليفليح  هللان خلف   .47

    2003 اإلسكن  ية مصر  الجامعية  ال ا   "التمو لو  التولية التجاية " التولي اإلقت ا  البكري  كامل .49

   مررركرس ت  يهللاررية  مركررز النشررر العلةرري  جامعرررة االمددواق املاليددة  مددن ماظدددوي امددالميمبررا ب بررن سررلي ان أ، فررواز - .42

 4010امللك عب  العزيز  ج س  الهللاعودةة  

 . 1229صر    دا  املعرفة الجامعية  اإلسكن  ية م  االقت ا  التوليمج ي م  ود شهاب .30

 مصرر  العربيرة  النيرل مج وعرة  املوحدتة املويوبيدة للعملدة والكامدل الشدامل اإلطداي اليدويو الخضريحي  م هللارن .31

2002. 

  .4010  دا  الفكر  األ دن  االمألجماي لي املااطق الحرةم    قاسم خصاونة   .34

تدددغ تفسدددر املزمددداال  يامدددة  خ دددية الاظر ددداال ال –املزمددداال اإلقت دددا  ة العامليدددة   املفةدددوم م  رر  م  رررود املكررراوي   .33

 .4014دا  الفكر والقانون  املنصو س مصر   ملمااب املزماال( 

 مصر.لم تركر سنة النشر. الج ة س  الجامعة دا   الاقت  االقت ا  ماا ئ الفولي  أسامة   ي ات  م  ود .32

شرررر والتوزيع ع رررران  األ دن  األكررررادة يون للناالتحددددا  املويوبدددي ةظدددداهرة  قت دددا  ة متملدددد ة  مخلررر  عبيررر  املبيضررررين   .32

 ؛  4014

 ؛4000, مكتبة الزهراء الشرق,القاهرس , مصر  اآلثاي املتوقعة على اقت ا  الالتاا العربية و العالممغاو ي شلبي ,  .36

 / الرمائل الجامعية2

 أ/ أطروحاال  ةتوياه

ملزمددة الددرهن العقدداي  لددي الوال دداال  يامددة –العوملددة االقت ددا  ة واملزمدداال املاليددة: الوقا ددة والعددال  العقررون نادةررة  - .37

 4014/4013  جامعة الحاج لخضر  باتنة  الجزائر  -غيح منشو س-أطرو ة دكتو اه  -املتحتة املمر كية

تحليدل أثدر السيامداال االقت دا  ة علدى تاميدة االمدألجماياال املجابيدة املاابدرة لدي  دل االصدالحاال برن سر ينة دال،   .39

 .4014/4013جامعة بهللاكرس الجزائر   -غيح منشو س-  مركرس دكتو اه - يامة حالة الج ائر–االقت ا  ة 
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  -افر قيددا بددمال  ول  حالددة  يامدة– الحاليددة املاليددة االزمدة  ددل لددي املاابددر االجاشدغ االمددألجماي جدد ب أليداال وليرر    بيبري .32

  4012/4012 الجزائر    بهللاكرس خيضر  م    جامعة  -منشو س غيح-دكتو اه أطرو ة

 قتضياال االتحا  الاقت  لتول مجلد  التعداوا الخلي دي وآثدايه علدى اقت دا  اال الدتول الخليجيدة مبوشو، الهللاعي   .20

 4012أطرو ة دكتو اه" غيح منشو س" جامعة قاص ي مربا   و قلة  الجزائر.

-1007تتاعياال املزمة املالية على اقا ا  اال الدتول الااميدة عبدة معبدة االقليميدة الجت دتة ماد  بوصبيع صالح   ي ة  .21

 4017/4019  جامعة م    خيضر   بهللاكرس   الجزائر  -غيح منشو س–أطرو ة دكتو اه   - يامة حالة الج ائر واملكسيك

   للتجددداية االتحددا  املويوبددي نمو جددداتدديثلة التكدددتالال االقت ددا  ة علددى توجيددا قدددر ا ياال املاظمددة العامليددة   ررزس فعي ررة   .24

  4016  جامعة م    خيضر  بهللاكرس  الجزائر  -غيح منشو س-اطرو ة دكتو اه

انعكاماال االزماال االقت ا  ة على التكتالال  االقت دا  ة االقليميدة  يامدة حالدة االتحدا  االويوبدي    لوي سكينة   .23

 .4017م    خيضر  بهللاكرس  الجزائر     جامعة-غيح منشو س-أطرو ة دكتو اه  -أزمة اليويو–

أطرو ررررة    الوحددددتة الاقت ددددة و بددددكالية تكامددددل أمددددواق يأس املددددال بددددتول مجلدددد  التعدددداوا الخلي دددديسررررع وحم م  رررر     .22

  4012/4012  جامعة أبو بكر الص ةس  تل هللاان  الجزائر  -غيح منشو س-دكتو اه

  أطرو ررة دكتررو اه   غيررح منشررو س   جامعررة منتررو ي   ئددرتقيدديم مادداس االمددألجماي املجاشددغ املاابددر لددي الج اسررعي ي ة،رري   .22

  4006/4007قهللانعينة  الجزائر  

  أطرو ررررة - يامددددة مقاينددددة مددددع م ددددر-املواجةددددة(-املثدددداي–الددددت وا السدددديا  ة اليونانيددددة  املمددددااب شرررري اء صررررابر صررررالح   .26

 .4016 جامعة عين ش س  مصر  -غيح منشو س-دكتو س

 يامددددة تحليليددددة ملثددددر أزمددددة الددددرهن العقدددداي  علددددى -يددددة وأثرهددددا علددددى الددددتول الااميددددة املزمدددداال املاليددددة العاملصررررباي  فيقررررة   .27

 جامعررة أبررو بكررر بلقاةرر   تل هللاررران  -غيررح منشررو س-أطرو رررة دكتررو اه  -اقت ددا  اال  ول مجلدد  التعدداوا لددتول الخلددي  العربيددة

 .4013/4012الجزائر 

 -ة و تفعيدل التكامدل االقت دا   لدي الدتول الااميددةالتكتالال االقت ا  ة االقليمية لي ع ر العوملعب  الوهاب  مي ي  .29

  4006/4007 أطرو ة دكتو اه" غيح منشو س" جامعة الجزائر  الجزائر  -  يامة تجايب مختلفة

التكدددتالال االقت دددا  ة ةقدددوة ممانعدددة وةمعبدددة لتدددتو ل املزمددداال الرأمدددمالية  يامدددة قيامدددية لتكتدددل عقبرررة عبررر  الرررلوي   .22

 .4012/4012  جامعة قاص ي مربا   و قلة  الجزائر  -غيح منشو س–أطرو ة دكتو اه   1091-9190الاافتا للفرةة 

غيررح –  أطرو ررة دكتررو س -االبددكالياال واالثدداي علددى املت ونيددة لددتول الجاوبيددة-الوحددتة الاقت ددة املويبيددة ق اةريررة امررا،   .20

  4006/4002   جامعة الجزائر الجزائر  -منشو س

غيررح -  أطرو ررة دكتررو اهال ددا ياال الافط ددة للددتول العربيددة 1009ال املزمددة املال ددة علددى انعكامددالبعررل فاط ررة الزهررراء  - .21

 . 4016/4017  جامعة م    خيضر بهللاكرس  الجزائر  -منشو س

واملزمدة  BCEحالة الاادك املرةد   املويوبدي -الس امة الاقت ة لي معالجة االزماال املالية    وي م    األمين ولي  طالرم- .24

 4002/4016  جامعة م    خيضر   بهللاكرس الجزائر   -غيح منشو س-أطرو ة دكتو اه  1007/1009املالية 

  أطرو ررررة دكتررررو اه  غيررررح منشررررو س   جامعررررة تشددددجيع وترقيددددة االمددددألجماي  ددددي اة لتمو ددددل التاميددددة  آليدددداال منصرررو ي الررررزين .23

 .4006  4002الجزائر  الجزائر  

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/handle/123456789/7486
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 ب/ م ةراال ويمائل ماجستلة

مررركرس ماجهللارررتيح  ت دددا  ة االقليميددة وحر دددة التجدداية لددي اطددداي املاظمددة العامليدددة للتجدداية التكددتالال االقأسرريا الرروا ي   .22

 4007/ 4006"غيح منشو س"   جامعة الحاج لخضر  باتنة  

 خدالل الج ائدر حالدة  يامدة - املاابدر االمدألجماي املجاشدغ امدتقطاب لدي املاليدة السيامدة  وي الباسر،   عبر  بوزيران .22

  4007 -4006 غيح منشو س  جامعة الشلف    س ماجهللاتيح  مركر  2004 -1994 الفرةة

 يامدددة لدددي العالقددداال السدددابية بدددلا انألشددداي -التكدددتالال االقت دددا  ة لدددي ملددد اا املزمدددة العامليدددةوصررربيع صرررالح   ب   ي رررة .26

  جامعرررة -غيررح منشررو س–  مررركرس ماجهللارررتيح  - يامددة حالددة اليونددداا  ددمن التكتدددل االويوبددي-املزمدداال والتكتددل االقت دددا    

 .4010/4011    خيضر   بهللاكرس   الجزائر  م

  مررررركرس ماجهللاررررتيح "غيررررح أثددددر أزمددددة الددددت وا السدددديا  ة علددددى واقددددع ومسددددتقال الوحددددتة الاقت ددددة املويوبيددددة واق خالررر    .27

 .4013/ 4014منشو س"  جامعة م    خيضر  بهللاكرس الجزائر  

رب العربي  الج ائر  تون   املغرب(  يامة الحواف  املماوحة لالمألجماي املجاشغ املاابر لي  ول املغساع  بو اوي  .29

 4009-4007مركرس ماجهللاتيح  غيح منشو س    جامعة الحاج لخضر  باتنة الجزائر   مقاينة 

غيرررح - مرررركرس ماجهللارررتيح  العملدددة االويبيدددة املوحدددتة و انعكامدددانها علدددى ملددد اا املدددتفوعاال الج ائدددر  سرررامية مقعرررا    .22

 4007-4006جزائر   جامعة الحاج لخضر  باتنة  ال-منشو س 

مررررركرس ماجهللاررررتيح  غيررررح االمددددألجماي املجاشددددغ املاابددددر وامللدددد ة التاافسددددية ال ددددااعية بالددددتول الااميددددة سررررل ان  هللاررررين  .60

  4002جامعة الجزائر الجزائر  منشو س   

 جامعرررة الحررراج -غيرررح منشرررو س-  مرررركرس ماجهللارررتيح  التجربدددة املويبيدددة لدددي التعددداوا و التكامدددل اإلقليمدددغعررراد، بلجبرررل    .61

 .4006/4007ر  باتنة   الجزائر  لخض

  مرركرس ماجهللارتيح "غيرح منشرو س"  جامعرة أزمدة الدرهن العقداي  وأثرهدا لدي املزمدة املاليدة العامليدةعب  الغراحم برن علري   .64

  4002/4010دالي ابراهيم  الجزائر  

 يامدة  حالدة الج ائدر -ر وي املااس االمألجماي  لدي الدتول العربيدة لدي جد سب اإلمدألجماي املجاشدغ املاابدع ر ة ياوي    .63

 4014/4013  مركرس ماجهللاتيح" غيح منشو س  جامعة م    خيضر  بهللاكرس  1001/1090للفرةة 

 مررركرس مواجةدة االزمددة املاليددة العامليددة بددلا تددتابلة صدداتوق الاقدت الددتولي وخطددة االنقددا  االمر كيددةفرا س بررن  قرررق  - .62

 .4014/4013  الجزائر  1  جامعة سعيف -غيح منشو س–ماجهللاتيح 

أهميددددة االمددددألجماي املجاشددددغ املاابددددر لددددي الددددتول الااميددددة مددددع  يامددددة مقاينددددة بددددلا ال ددددلا   ترةيا م ددددر كري ررررة فر رررري   .62

 4014/4013 3 مركرس دكتو اه"غيح منشو س"  جامعة الجزائر  الجزائر  والج ائر

 -يندة بدلا الج ائدر وبولونيدا يامة مقا - وي تحسلا مااس املعمال لي تتفقاال اإلمألجماي املجاشغ املاابر مصل ة يى  .66

   4011/4014مركرس ماجهللاتيح" غيح منشو س  جامعة سعيف  الجزائر    

  -القيدددو  والفدددر –االتحدددا  االويوبدددي والتفاعدددل الدددتولي لدددي  دددل الاظدددام الدددتولي الجت دددت معرررن عبررر  العزيرررز الرررريس   .67

 . 4012  جامعة الشرق االوس،  اال دن  -غيح منشو س–مركرس ماجهللاتيح 
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مجلرة أب راا اقتصرادةة وردا يرة  العر د الجامن جامعرة  انألشداي عدتوى االزمداال املاليدة بن بوزيان م    س ية زيررا   -     .69

 .4010م    خيضر بهللاكرس  بهللاكرس  الجزائر ديهللا بح 

مجلرة العلرول اإلحهللارانية     -يميدة يامدة تقي -االمدألجماي املجاشدغ املاابدر  جد ب  تجربة الج ائدر لدي مجدالسا ل م     - .62

 4002   21مجلة رلك حونية   الع د 

مجلررة العلررول اإلحهللاررانية  مجلررة رلك حونيررة   العرر د   تحليددل و تقيدديم مادداس االمددألجماي املجاشددغ لددي الج ائددر   سررعي ي ة،رري - .70

  4002  جوان 31

 زمة املالية العاملية  على االقت دا  العدالمغأثر  اصال حاال صىتوق الاقت التولي الجت تة ملواجةة اال زمو ي مونية    -  .71

 .4017 جامعة الجلفة  الجزائر  11 مجلة الب وا الهللاياسية واالدا ية   الع د 

املزمدددة املاليدددة العامليدددة أمدددااب و حلدددول مدددن ماظدددوي  -أمددد حة الدددتماي املدددالي الشدددامل سرررامم ربرررراهيم الهللارررويلم وغيرررحه    -   .74

 . 4002سلمم  جامعة امللك عب  العزيز  الهللاعودةة   مركز أب اا االقتصاد اإل  - مالمي

 .4012  ما س 1  الع د 21  مجلة الت ويل والتن ية املجل  الوحتة املويوبية خطوة خطوةصن وق النق  ال ولي   - .73

 .4014  ةونيو 4  الع د 22  مجلة الت ويل والتن ية املجل  تألاع مساي التعالي العالمغصن وق النق  ال ولي   -   .72

-1001انعكاماال ازمدة الدتنوا السد ا نة لدي ال ونداا علدى اإلقت دا  الج ائدر   فلق علي  هاحم م    و سا س زیتوحم   - .72

  4016  الجزائر  3  جامعة الجزائر  04  الع د  02مجلة د اسات  ي االقتصاد والتجا س واملالية  املجل   .( 1093

مجلة كلية بغ اد للعلول ومةا  أماابها  وانعكامانها على الالتاا العربية املزمة املالية:مفةك ا،  زيس  فري  كو تل   -  .76

 أ  بغ اد   العراق.40االقتصادةة   الع د 

  مجلرة البا رث   املاافسة بلا التوالي واملويو لي  ل ال امتقراي الاظام الاقت  التوليلق ان معزوز   شريف بود ي   -  .77

 .4011الجزائر   جامعة قاص ي مربا   و قلة  2الع د 

  مجلرة االقتصراد و املجت رع  علدى ميامداال   ا  1009انعكامداال املزمدة املاليدة العامليدة م    األمين ولي  طالم   - .79

 . 4010  جامعة أل بواقي  الجزائر    06الع د 

مجلة جامعة ال   تحليل املزمة املالية العاملية الراهاة املمااب والتتاعياال والعنبا، م  ود قصبة   هللاين الف ل   -  .72

 . 4014الع د األو،  دمشس  سو يا  - 49املجل   –دمشس للعلول االقتصادةة والقانونية 

 الهللارعودةة    41 العر د   تر او،  مجلرة  الدتاخل مدن املند ل  لرةت دب صدايمة ميامداال اليونداا أزمدة علر،  الهللاري  أ  ر  .90

 21 ص   2010 ما س

  4014  الكويررت  جويليررة 29  مجلررة ات رراد مصررا ح الكويررت  العرر د  أ ددن محدداوالال انقددا  اليوندداا  لددىأ  رر  منيررح النجررا   .91

 .69ص: 

 جامعرة عبر  الر  ران -معبوعرة موجهرة لعلبرة الهللارنة الجانيرة– محا دراال لدي قدانوا املل انيدة العامدةأوكيل م    أمين   .94

 .9   ص4012-4012ميحس  بجاةة الجزائر  

نفدداق الحكددومي لددي تحقيددق االمددتقراي االقت ددا   لددي العددراق للمددتة  وي اال بتررو، معررر الجبررو ي  دعرراء م  رر  الزاملرري    .93

 4012 العراق   1  الع د  16مجلة القادسية للعلول االدا ية واالقتصادةة  املجل    1004/1091
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طلبرة الهللارنة الجانية جامعرة م  ر  خيضرر   املول(   الستاسديغ الكلدي االقت دا  مقيداس لدي مطاوعدة برحرم لعيفرة  .92

  4016/4017بهللاكرس  

  جامعررررررة م  ررررر  خيضررررررر  -لعلبررررررة الهللارررررنة الجانيررررررة ليهللاررررراحس -محا ددددددراال لددددددي مقيددددداس املاليددددددة العامدددددةبرررررن طبررررري دال،   .92

  4012/4016بهللاكرس الجزائر 

  جامعررة 13  مجلررة البا ررث  العرر د -والحلددول  املمددااب- اليوندداا لددي السدديا   الددت ن أزمددةنو الرر ةن  بوالكررو   .96

   4013و قلة الجزائر  

  مجلرررررة العلررررررول - يامددددددة حالدددددة ال وندددددداا- و ي املعلومدددددة لددددددي أزمدددددة الددددددتنوا السددددد ا نة هنررررراء  برررررو ام هشرررررال   عف ررررررف  .97

 .42 ص4016 ع ادس الب ث العلةي  جامعة الهللاودان للعلول والتكنولوجيا  الهللاودان 17االقتصادیة  الع د 

مجلررة ات رراد املصررا ح العربيررة  عرر د  ( BQNاس لددي اصددالح الةيكددل املددالي املويوبددي  حجددر املس  تقريررر احشرراء اإلت رراد املصررر ي األو و ررم .99

 .4013  الكويت  سبت بح 322

  االقتصرادةة   الدتولرة م م أزمدة اليدويو .. تدتاعياال علدى االقت دا  العدالمغ أبرزهدا تقريرر مجلرس الغررح الهللارعودةة    .91

 .4010جوان  19 الهللاعودةة  6022اإللك حونية الع د 

 مجلررررة القادسررررية للعلررررول اإلدا يررررة  تحقيددددق التاميددددة االقت ددددا  ة االمددددألجماي املجاشددددغ و ويه لددددي هللاررررن مهرررر ي صررررائم   .20

 4002  جامعة القادسية  العراق  3 الع د  11واالقتصادةة املجل  

  صررن وق 2  العرر د 22مجلررة الت ويررل والتن يررة   املجلرر   الرهوندداال العقاي ددة الجانو ددة مجسددماال أزمددة   انرر ا، دود  - .21

 .4007النق  ال ولي  ديهللا بح 

  مجلرة العلرول االحهللارانية  العر د التاسرع  جامعرة  وي السوق الاقت ة لي تيملا ميولة الاظام امل رلي  س   ايس -  .24

 .4006م    خيضر بهللاكرس  الحزائر  ما س 

مجلرررة االقتصرررادةات  وي االتحدددا  املويوبدددي لدددي   اية أزمدددة الدددت وا السددديا  ة املويوبيدددة    رررا، فاط رررة  نادةرررة بلرررو  ي  .23

 4016 جامعة م    خيضر  يهللاكرس  الجزائر   4  الع د 1املجل      دا س االع ا،املالية البنكية وا

تخصرررظ نظرررم الحكرررم –   م اضررررات مق مرررة لعلبرررة الهللارررنة الجالجرررة  علرررول سياسرررية االقليميدددة والعوملدددةزنرررودس م رررى   .22

 .4014/  4011 جامعة م    خيصر بهللاكرس  الجزائر -واالدا س االقلي ية

املوحدددددددتة لدددددددتول مجلددددددد  التعددددددداوا الخلي دددددددي م  يامدددددددة مقايندددددددة ملعدددددددا لة التقدددددددايب  مشدددددددروة العملدددددددة صررررررر ةقم أ  ررررررر  .22

 .4011مجلة البا ث   الع د  التاسع  جامعة قاص ي مربا    و قلة   الجزائر     االقت ا   

 .4002  سبت بح 3  الع د 26  مجلة الت ويل والتن ية املجل   لى أ ن نمضيغ من هااصن وق النق  ال ولي  -  .26

  مجلرررة العلرررول االقتصرررادةة هدددل لشدددكل مجلددد  التعددداوا لدددتول الخلدددي  العربدددي ماطقدددة علمدددة مجلدددىاطةي  عبرراس بلفررر .27

 . 4011  جامعة فر ات عباس سعبف الجزائر 10وعلول التهللايح الع د 

 لبنرران   22-23ب رروا اقتصررادةة عربيررة  العرر دان   -عددتواها وأليدداال انتقالةددا-أزمددة الددرهن العقدداي  العقررون  نادةررة   .29

 .4011ع  بي-شتاء

 مجلرة العوامل املحف ة لج ب اإلمألجماياال املجابية التبابرة وطرق تقييمةا  يامة حالدة الج ائدرغريم بولربا   .22

 106 ص  4014 جامعة قاص ي مربا    و قلة الجزائر  10البا ث ع د 
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مجلرة   الدتولي الاقدت  الاظدام امدتقراي ال  دل لدي واملويو الدتوالي بدلا املاافسدة لق ران معرزوز  شرريف برود ي   .100

 4011البا ث  الع د التاسع  جامعة قاص ي مربا    و قلة  الجزائر   

 جامعرررررررررة غرداةررررررررررة  3 مجلرررررررررة الوا رررررررررات للب رررررررررروا وال  اسرررررررررات  العررررررررر د الاظدددددددددام الاقددددددددددت  االويوبددددددددديماجررررررررر س مررررررررر و    .101

 .4009الجزائر 

   املاابدرة لدي معظدم املقداليم تقر در االمدألجماي العدالمغ  توقدع انتعدات االمدألجماياال اآلجابيدةمجلة عالم االقتصاد   .104

 09/04/4011   442الع د  قم :

  املجلررررة الجزائريررررة للقتصرررراد قاددددواال تدددديثلة املزمدددداال املاليددددة علددددى القطدددداة املددددالي وامل ددددرلي العربدددديمزيررررود ابررررراهيم  -   .103

 .40012واملالية    الع د األو،  جامعة ة،ي فا س  امل ةة   الجزائر  افريل 

مجلرة االصرل ات االقتصرادةة واالنر مل   رري املويو  ماطقدة علدى السديا  ة الدت وا  أزمدة تدتاعياال مصربيح أ  ر   .102

  31/14/4012امل  سة العليا للتجا س  الجزائر   40  الع د 10االقتصاد العالةي املجل  

  لددى حالدددة م دددددددرالعملدددة املويبيدددة املوحدددتة وانعكامانهدددا علددى واقددددع امل ددددايع العربيددددة مدددع الرةةيددد  ع  مصررعفك كامررل .102

 .4002والعشرون  العراق   الجالثالع د –الهللانة الهللاابعة  املجلة العراقية للعلول االقتصادةة  

  مجلرة أب رراا اقتصررادةة وردا يرة  العرر د الجامن جامعرة م  رر  خيضر بهللارركرس  املزمدة املاليددة العامليددةمفترا  صررالح   .106

 .4010الجزائر  ديهللا بح 

جامعرة م  ر  خيضرر  بهللاركرس    -محا دراال لطلادة السداة الرا عدة ل سدان -التوليدة مطاوعة املالدةمفتا  صالح   .107

 .4002/4006الجزائر  

  مجلرررة اقتصرررادةات شررر ا، رفريقيرررا  العررر د الجررراحم     حدددواف  االمدددألجماي الخدددا  املاابدددرمنرررو  أوسررررير  عليررران نررررةر .109

 .102 -109 ص ص 4002جامعة  هللايبة بن بوعلي  الشلف الجزائر  ماي 

مجلة ب وا اقتصادةة  وي صاا  ق الوةوة السيا  ة لي معالجة املزمة املالية واالقت ا  ة العاملية بوفليح   نبيل-  .102

 .4010شتاء – 4002  الفاهرس  مصر  خريف 29/22عربية  الج عية العربية للب وا االقتصادةة  الع دان 

الاويصدددددداال العربيددددددة خددددددالل الفرددددددةة  أثددددددر أزمددددددة الددددددرهن العقدددددداي  علددددددىحهللارررررري ة  رررررراج موطرررررريى  علرررررروي فاط ررررررة الزهررررررراء   .110

 .4010مجلة البا ث  الع د الجامن  جامعة قاص ي مربا   و قلة  الجزائر   1007/1009

  اية أزمددددة الددددت وا السدددديا  ة اليونانيددددة بددددلا  بددددرام  االنقددددا  املددددالي التوليددددة وحدددد م نوفررررل سرررر اةلي   فضرررريلة بوطررررو س   .111

 4016  جامعة واس،  العراق  42للعلول االقتصادةة واالدا ية   الع د    مجلة الكوت(1093-1090التقشف الوطاية للمتة  

فاعل ة أ واال الس امة الاقتنة التقل تنة والة التقل تنة للااك املرة   املويوبدي نوفل س ایلي   فض لة بوطو س   .114

 ..4012 العراق   22الع د  مجلة كل ة بغ اد للعلول االقتصادیة الجامعة  لي ُمواجةة أزمة التنوا الس ا نة املويوب ة 

   برنامج التعليم عن بع   جامعة وادي النيل  مصر املستوى الجاني–   االقت ا  الكلي و  س التعليم املفتو  .113

  أب راا اقتصرادةة واقع املزمة املالية العالمغ وانعكامانها على مستوى االقت ا  الكلي والج ئدية ياوي مفير س  -   .112

  .4010جامعة م    خيضر  بهللاكرس الجزائر  ديهللا بح وادا ية  الع د الجامن  

   جامعرررررة 04مجلرررررة العلرررررول االقتصرررررادةة والتهللارررررييح والعلرررررول التجا ية العررررر د أزمدددددة الدددددرهن العقددددداي   ةوسرررررفات علررررري  - .112

 .4002املهللايلة  الجزائر 
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 ؤتمراالامللتقياال و امل/ 3

 واقتصررادةات اليررو و  ررو،  الرر ولي  امللتقرركابدا انعكامداال متفاوتددة مددلاا وا ج–العملدة املويوبيددة الوحددتة زهيرة خيررا ي    .116

 . 2005 أفريل  40-19أةال األغواط الجزائر  رلجي  ع ا  جامعة  -وت  ةات فرص-ال و، العربية

دولري    ملتقرك–ق فدا أ و قدع ا و -مدطة  واملتدو  ال دغلةة ال مسدا املدؤ لدي املجاشدغ االمدألجماياملجير   أونريس عبر  .117

 افريقيا   جامعة ش ا، اقتصادةات و العوملة   مخبح العربية ال و،   ي املتوسعة و الصغيحس املؤسهللاات تأهيل متعلبات : و، 

 4006أفريل  18 و 17 ةومم   الشلف  بوعلي بن  هللايبة

أزمة الت وا السيا  ة لي االتحا  املويوبدي وأثرهدا علدى مسدتقال اليدويوم: حالدة اةت ة يى س يح  فضيل  ايس  " .119

 47و  46لجاحم  و،: واقع التكتلت االقتصادةة زمن األزمات  املركز الجامةي برالوادي  الجزائر ةرومم  امللتقك ال ولي االيوناا

 . 4011فيفري 

لت ددفيف اإلئتمدداني بددلا مسددبب للزمددة املاليددة العامليددة والاحدد  عددن مخددر  لةددا بلعررزوز بررن علرري  مرر احم أ  رر   "ا .112

مررة اإلقتصرادةة العامليررة مررن منظرو  اإلقتصرراد اإلسررلمم"   الكويررت    املررؤت ر الرر ولي الرابرع  ررو، "األز  يامدة و ددعية بددرعيةم

 . 4010ديهللا بح  16و 12ةومم 

 واقتصرادةات اليرو و  رو،  الر ولي  امللتقركالعوملدة واالتحدا  الاقدت  املويوبدي برن عي ريي بشريح   امر  نرو الر ةن    .140

 . 2005 أفريل  40-19أةال األغواط الجزائر  رلجي  ع ا  جامعة  -وت  ةات فرص-ال و، العربية

ومسدددتقال االتحدددا  املويوبدددي تحددد   دددوء نظر دددة  1090أزمدددة الدددت وا السددديا  ة لدددي العدددام برررن معرررزو م  ررر  زكريرررا   .919

  امللتقرررررك الررررر ولي الجررررراحم  رررررو،: واقرررررع التكرررررتلت االقتصرررررادةة زمرررررن األزمرررررات  املركرررررز الجرررررامةي برررررالوادي   ماطقدددددة العملدددددة املجلدددددى

 .4011فيفري  47و  46الجزائر ةومم 

–امللتقك ال ول،  و، :اليو و و اقتصادةات ال و، العربيرة  أثر اليويو على املاطقة العربية  بن منصو  عب  ،   .911

 .2005 أفريل  40-19أةال األغواط  الجزائر  رلجي  ع ا    جامعة–فرص وت  ةات 

  امللتقررك العلةري الرر ولي 1009طايعدة االصددالحاال املاليدة وامل ددرفية لدي أعقداب املزمددة املاليدة برن حع رون   ررادو  - .143

 .4002أكتوبر  41-40 و،: األزمة املالية واالقتصادةة ال ولية والحوك ة العاملية  جامعة فر ات عباس  سعيف  الجزائر  

مسددددتقال االتحددددا  االقت ددددا   والاقددددت  املويوبددددي لددددي  ددددل  أزمددددة الددددت وا السدددديا  ة  بوخررررا ي لحلو عاةررررم وليرررر   .142

 4014فيفري  46/47جاحم  و،:واقع التكتلت زمن األزمات  املركز الجامةي الوادي  الجزائر  ةومم امللتقك ال ولي ال لليوناا 

آثددداي العوملدددة املاليدددة علدددى االمدددألجماياال املجابيدددة املاابدددرة: حالدددة الدددتول العربيدددة   توفيرررس ت رررا   م  ررر  يعقرررو م    .142

  كليرررة  - الرررة الجزائرررر و الررر و، الناميرررة–ملؤسهللارررات ملتقررك علةررري دولررري  رررو،: سياسرررات الت ويرررل و أررهرررا علررر، االقتصرررادةات و ا

نرروف بح 40/41العلررول االقتصررادةة و التهللاررييح و مخبررح العلررول االقتصررادةة و التهللاررييح جامعة م  رر  خيضررر بهللارركرس الجزائر   

4006. 

، املرررؤت ر الرروط ي  رررو   محدددت اال نمددو االمددألجماي املجاشدددغ املاابددر : الدددتيوس املسددتفا ة  رريررا علرري  هللارررين الررو فلي .146

 .4006أفريل    42االستج ا  األجنبي  ي الج اهيحةة العظةى  طرابلس ليبيا  



 قائمة املراجع

 

491 

 

امللتقررك الرر ولي الجررامن  اليوندداا .... انطددالق بددراية أزمددة الددت وا السدديا  ة املويوبيددة خنعرري، خ ةجررة  خلخررا، منررا،  .917

 . 4013ماي  07/09زائر  أةال سكيك س الج 1222أوت  40 و، ردا س االت ادات النق ةة  ي ظل األزمات املالية  جامعة 

 امللتقم ال ولي الجالث  و،:اس حاتيجية ردا س املزماال املالية املعاصرة  املمااب و التيوس املستفا ةزاةري بلقاسم   .149

 .4009نوف بح  46-42املخاطر  ي املؤسهللاات اآلفاق والت  ةات  جامعة  هللايبة بن بوعلي   الشلف  الجزائر  

– امللتقررك الرر ول،  ررو، :اليررو و و اقتصررادةات الرر و، العربيررة آثددايه علددى االقت ددا  الج ائددر  اليددويو و سرلي ان ناصررر   .142

 .2005 أفريل  40-19أةال األغواط  الجزائر  رلجي  ع ا    جامعة–فرص وت  ةات 

و،:   امللتقرررم الررر ولي  ررر العوملدددة املاليدددة وأثايهدددا علدددى اقت دددا  اال الدددتول الااميدددةسررر اي علررري    ميررر ي عبررر  الوهررراب    .130

  جامعرة م  ر  خيضرر  بهللاركرس   -د اسرة  الرة الجزائرر والر و، الناميرة-سياسات الت ويل وأررها علر،  االقتصرادةات واملؤسهللارات

 .4006نوف بح40/41الجزائر  

امللتقرررررك الررررر ولي الجرررررامن  رررررو، ردا س اإلت رررررادات   أ  أفدددددق للعملدددددة الخليجيدددددة املوحدددددتة  سوسرررررن زيررررررق  ملرررررين  غليهللارررررية  .131

 .4013ماي  7-9 سكيك س  الجزائر  ةومم 1222أوت 40زمات املالية  جامعة  النق ةة  ي ظل األ 

  امللتقرك الر ولي مسدتقال االتحدا  الاقدت  املويبدي لدي  دل أزمدة الدت وا املويبيدةعب  الكريم عبي ات  علري بوع امرة   .134

 .4011فيفري  47و  46 ةومم -الجزائر –الجاحم  و،: واقع التكتلت االقتصادةة زمن األزمات  املركز الجامةي بالوادي 

  ملتقرك دولري  ررو،: – و ا قدع و أ فدا ق -االمدألجماي املجاشدغ لدي املدؤ مسددا ال ال دغلةة  واملتدو مدطة  عبر  املجير   أونريس  .133

  مخبرح العوملرة و اقتصرادةات شر ا، افريقيرا   جامعرة  هللاريبة  متعلبات تأهيل املؤسهللاات الصرغيحس و املتوسرعة  ري الر و، العربيرة

  4006أفريل  19و  17  الشلف الجزائر  ةومم  بن بوعلي

  املررؤت ر العلةرري املزمدداال املاليددة  دجال التددتو ل وأطروحدداال التعددولم الجال دديعقبرة عبرر  الررلوي  نرو  الرر ةن جرروادي - .132

 .4010ديهللا بح  4-1ال ولي  و،: األزمة املالية واالقتصادةة العاملية املعاصرس من منظو  اقتصادي اسلمم  ع ان  األ دن  

امللتقرك الر ولي الجرامن  رو، ردا س  وي االتحدا  الاقدت  لدي تفعيدل التكامدل االقت دا     علوان ضاوي  مهللايع  مرريم  .132

 .4013ماي  7-9 سكيك س  الجزائر  ةومم 1222أوت 40اإلت ادات النق ةة  ي ظل األزمات املالية  جامعة  

املررؤت ر الرر ولي  ررو،: القعرراع  -قادداة أمددواق يأس املددال-بيددةأثددر املزمددة املاليددة العامليددة علددى الددتول العر  ع رراد موطرريى - .136

 .4002ما س 43/42الخاص  ي التن ية: تقييم  واستشراح  بيحوت  لبنان  

 املررؤت ر الرر ولي  ررو،: القعرراع -قادداة أمددواق يأس املددال-أثددر املزمددة املاليددة العامليددة علددى الددتول العربيددةع رراد موطرريى   .137

 .4002ما س 43/42ح  بيحوت  لبنان  الخاص  ي التن ية: تقييم  واستشرا

امللتقررررك الرررر ولي  و،"اإلقتصرررراد  مددددتى تدددديثر امل ددددايع اإلمددددالمية باملزمددددة املاليددددة العامليددددةم عرررروض بررررن عرررروض يهللاررررلم " .139

فيفررري  43/42اإلسرلمم الواقررع و هانررات املهللارتقبل"  كليررة العلررول اإلقتصرادةة والتهللاررييح  املركررز الجرامةي بغرداةررة  الجزائر ةررومم 

4011. 

فعاليدددة تخفدددير أمدددعاي الفائدددتةمن قادددل الاادددوك املرة  دددة ل حدددت مدددن انهيددداي املمدددواق لدددي  دددل املزمدددة يجرررولي خالررر   ع .132

ملتقرررررك دولررررري  رررررو،: االزمرررررة املاليرررررة و االقتصرررررادةة ال وليرررررة والحوك رررررة العاملية جامعرررررة فر رررررات عبررررراس   املاليدددددة العامليدددددة الراهادددددة  

  4002اكتوبر  40/41سعيف  الجزائر  اةال 
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  -حالددددة الددددتول العربيددددة الافطيددددة– وي الددددتوالي املمر كددددي لددددي التدددديثلة لددددي االقت ددددا  العددددالمغ عبرررر  الر  رررران  عيررر  - .120

املررؤت ر العلةررري العاشرررر  رررو، االقتصررادةات العربيرررة وتعرررو ات مرررا بعررر  األزمررة االقتصرررادةة العاملية الج عيرررة العربيرررة للب ررروا 

 4002ديهللا بح  12/40االقتصادةة   بيحوت   لبنان  

م ددديتة السددديولة الكين  دددة  يحدددت حلدددول املزمدددة......بلا وصدددمة مدددن انتكددداس ي م يحةس عقبرررة عبررر  الرررلوي  فررروز - .121

النظررال املصرررر ي -امللتقررك الررر ولي الجرراحم األزمرررة املاليررة الراهنررة والبررر ائل املاليررة واملصررررفيةيأمددمالي ووصدددفة مددن طدددرح امددالمي 

 .4002ماي  2/6ر  املركز الجامةي خ يس مليانة  الجزائ-االسلمم ن وذجا

  امللتقرك الر ول،  رو، :اليرو و و انعكداس اليدويو علدى املعدامالال املاليدة و التجداية الخايجيدة قراوي أ    الصغيح   .931

 .2005 أفريل  40-19أةال األغواط  الجزائر  رلجي  ع ا    جامعة–فرص وت  ةات –اقتصادةات ال و، العربية 

تددددديثلة أزمدددددة ماطقدددددة اليدددددويو علدددددى العالقددددداال االقت دددددا  ة    ا اليونانيدددددددةقددددددددراءة لدددددي أزمدددددددة الدددددت و  لشررررهم مهللارررررعود   .123

ردا س االت رررررررادات النق ةرررررررة  ررررررري ظرررررررل األزمرررررررات  امللتقرررررررك الررررررر ولي الجرررررررامن  رررررررو،:املويوبيدددددددة مدددددددع  ول مجلددددددد  التعددددددداوا الخلي دددددددي  

 4013/ماي 07/09 الجزائر  سكيك س 1222أوت  40املالية جامعة 

  ملتقررك دولرري  ررو،:  ولي لددي مواجةددة االزمددة املاليددة واالقت ددا  ة العامليددة وي صدداتوق الاقددت الددتلعررر  ذهبيررة   .122

 .4002اكتوبر  40/41االزمة املالية و االقتصادةة ال ولية والحوك ة العاملية جامعة فر ات عباس   سعيف  الجزائر  اةال 

من  ررررو، ردا س اإلت ررررادات امللتقررررك الرررر ولي الجررررا قددددراءة نظر ددددة لددددي اإلتحددددا اال الاقت ددددة لررررواج منيررررح  جبلرررري  هللارررريبة   .122

 .4013ماي  7-9 سكيك س  الجزائر  ةومم 1222أوت 40النق ةة  ي ظل األزمات املالية  جامعة  

تدديثلة أزمددة ماطقددة اليددويو علددى العالقدداال االقت ددا  ة املويوبيددة مددع  ول مجلدد   م  رر  يعقررو م  عبرر ، عنرراحم  .126

  1222أوت  40االت رررررادات النق ةرررررة  ررررري ظرررررل األزمرررررات املالية جامعرررررة ردا س  امللتقرررررك الررررر ولي الجرررررامن  رررررو،:التعددددداوا الخلي دددددي  

 .4013/ماي 07/09   الجزائرسكيك س

 أزمة الت وا السيا  ة املويوبية م  بكالية الألشخيص وفعالية مقايبداال العدال  م ا ي م     معزوز لق ان   .127

، اقتصرررادةات شررر ا، افريقيرررا  كليرررة العلرررول اإلقتصرررادةة امللتقرررك الجررراحم  رررو، األزمرررة اإلقتصرررادةة العامليرررة الراهنرررة وتأريحا هرررا علررر

 .4013جوان  12/40والتجا ية وعلول التهللاييح  جامعة العر م تبسيي   تبهللاة  الجزائر  أةال 

الرر و،  واقتصررادةات اليررو و  ررو،  الرر ولي  امللتقرركاالتحددا  الاقددت  املويوبددي وتدديثلةه االقت ددا  مفتررا  صررالح   .129

 . 2005 أفريل  40-19أةال األغواط الجزائر  رلجي  ع ا  جامعة  -وت  ةات فرص-العربية

  امللتقرك الر ولي الجرامن أثدر املزمدة املاليدة العامليدة علدى أ اء املمدواق املاليدة العربيدةمقي ح صبحي     ا، سر ية    .122

 .4013ماي  -09-07 سكيك س الجزائر   ةومم: 1222أوت  40 و،: ردا س االت ادات النق ةة  ي ظل األزمات املالية  جامعة 

  ب ررررث قرررر ل ملررررؤت ر األزمررررة االقتصررررادةة  أمددددااب حددددتوا املزمددددة املاليددددة العامليددددة والحلددددو املقرةحددددةنبررررا، قصرررربة    .120

 ل4010ديهللا بح  16 – 12املعاصرس أسبابها وت اعيا ها  وعلجها  جامعة جر   األ دن 

 امللتقرك اإلقت دا  ة(  بدكالياالواإل  املمامدية  املالمد  املويوبدي الاقدت نظدام  سرهال عاشرو   عتيقرة  وصراح .121

 أفريرل  40-19أةرال األغرواط  الجزائرر  رلجري  ع را  جامعرة  -وت ر ةات فررص-الر و، العربيرة واقتصرادةات اليو و  و،  ال ولي

2005 . 
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علدددددى  1009جةدددددو  االتحدددددا  املويوبدددددي لدددددي مواجةدددددة تدددددتاعياال املزمدددددة املاليدددددة العامليدددددة ة،ررررري مصرررررلة  خلرررررو ي عا شرررررة  " .124

أوت 40امللتقررررررررررك الررررررررررر ولي الجررررررررررامن  رررررررررررو، :ردا س االت ررررررررررادات النق ةرررررررررررة  رررررررررري ظرررررررررررل األزمررررررررررات املاليرررررررررررة   جامعرررررررررررة  م اقت ددددددددددا  اال  ولدددددددددددا

 4013ماي  07/09سكيك س الجزائر  ةومم 1222

 تياماالالو تقاي ر ال/3

  سرذاعة األمم املت    1093عام  %93املونكتا : انخفاض لي حجم االمألجماي املجاشغ املاابر بفساة األمم املت  س   .123

   06/4012/ 42  ساملت  

 .4014 الوالةات املت  س األمريكية   1091حالة وآفاق  قت ا  العالم األمم املت  س   .122

 .4013  األمم املت  س  جنيف ونيويو ب   -امتعراض عام-1094تقر ر التجاية والتامية االونكتاد  .122

الرأممالية التولية : موثوقدة أو متقلادة  التتفقاالجون بلودو ن    وبا دوتاغوبتا   جيةي غواجا دو  بيتيا توبالوفا   .126

 .4011  صن وق النق  ال ولي  أفريل -أفاق االقت ا  العالمغ –

 2012 ةناةر 22 ل  اسات قعر  الجزيرس مركز  -والتطايق الاص-اليويو ماطقة لي املالي التقايب  حعو  صبا  .127

   4011أفريل   -م خص واع-تقر ر االمتقراي املالي العالمغصن وق النق  ال ولي   .129

 يامة امتق دائية لالو داة االقت دا  ة واملاليدة –املزمة والتعالي -  أفاق االقت ا  العالمغصن وق النق  الر ولي .122

 .4002   أفريل  -والعاملية 

 .4009  أفريل -املمكاا والتوية االقت ا  ة-أفاق االقت ا  العالمغصن وق النق  ال ولي   .160

االقت ددا  العددالمغ  تعوددة  سددبب الامددو بددت ت الدداطء لفرددةة طو لددة -ت ددا  العددالمغآفدداق االقصررن وق النقرر  الرر ولي   .161

 .4016أفريل  14حشرس صن وق النق  ال ولي االلك حونية   -املتى

 يامددددددة امتق ددددددائية لالو دددددداة – -املمددددددال والواقددددددع واملخدددددداطر-أفدددددداق االقت ددددددا  العددددددالمغصررررررن وق النقرررررر  الرررررر ولي   .164

 .4013ريل   أف-االقت ا  ة واملالية والعاملية 

 يامدة امتق دائية –الضدغط املدالي والةادوال االقت دا   والتعدالي-أفاق االقت ا  العدالمغصن وق النق  ال ولي   .163

 .4009  أكتوبر - لالو اة االقت ا  ة واملالية والعاملية

  .4012   ما س1  الع د 21مجلة الت ويل والتن ية املجل   الوحتة املويوبية خطوة خطوة صن وق النق  ال ولي   .162

 .4010 -دولة االما ات العربية املت  س-  أبو ظبي1090التقر ر اإلقت ا   العربي املوحت صن وق النق  العر م    .162

 4014 -دولة االما ات العربية املت  س-  أبو ظبي1091التقر ر اإلقت ا   العربي املوحت صن وق النق  العر م    .166

  4013 -دولة االما ات العربية املت  س-  أبو ظبي1094عربي املوحت التقر ر اإلقت ا   الصن وق النق  العر م    .167

  4012 -دولة االما ات العربية املت  س-  أبو ظبي1093التقر ر اإلقت ا   العربي املوحت صن وق النق  العر م    .169

  4012 -املت  سدولة االما ات العربية -  أبو ظبي1093التقر ر اإلقت ا   العربي املوحت صن وق النق  العر م    .162

 .4016 -دولة االما ات العربية املت  س-  أبو ظبي1093التقر ر اإلقت ا   العربي املوحت صن وق النق  العر م    .170

  14/09/4014  مركز الجزيرس لل  اسات  قعر  اليويو لي مواجةة التحت االعب  اللعيف د ويم   .171

قعراع -  وزا س التجرا س والصرناعةلةهدا علدى االقت دا  امل درى املزمدة املاليدة العامليدة وتيثعلء ال ةن مرجان م فوظ   .174

 .4002 مصر  افريل -سياسات تن ية صاد ات
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  معبوعررررة مق مرررة لعلبررررة الهللاررررنة محا ددددراال لددددي االقت ددددا  الاقدددت  وأمددددواق يةوس املمددددواللرررم ةررررركر الكاترررم  - .173

 . 4016/4017الجانية مالية وم اسبة  جامعة الحاج لخضر  باتنة الجزائر  

و رررررر س ال  اسررررررات التددددددتاعياال املتوقعددددددة لخددددددرو  بر طانيددددددا مددددددن االتحددددددا  املويوبددددددي  إلمررررررا ات للهللاياسررررررات مركررررررز ا .172

 4016جوان  46 االو وبية  أبو ظبي االما ات العربية املت  س 

 .4012 جنيف  سويهللارا  -دة ومة أرر التجا س-1093التقر ر الساو  لعام  مركز التجا س ال ولية  - .172

 .4016 جنيف  سويهللارا  -دة ومة أرر التجا س-1093التقر ر الساو  لعام  مركز التجا س ال ولية  - .176

 .4017  جنيف  سويهللارا  -دة ومة أرر التجا س-1093التقر ر الساو  لعام  مركز التجا س ال ولية   .177

 .4016 الكويت  1093التقر ر االح ائي الساو    -أوابك-منظ ة األقعا  العربية املص  س للنف، .179

 .4013 الكويت  1094التقر ر االح ائي الساو    -أوابك-العربية املص  س للنف،منظ ة األقعا   .172

 .4011 الكويت  1099التقر ر االح ائي الساو    -أوابك-منظ ة األقعا  العربية املص  س للنف، .190

 .4010  الكويت  47تقر ر اململا العام الساو    -أوابك-منظ ة األقعا  العربية املص  س للنف، .191

 .4012الكويت    31تقر ر اململا العام الساو    -أوابك-قعا  العربية املص  س للنف،منظ ة األ .194

تقر ددر بدددةر  حددول التطددوياال الارةوليددة لددي املمددواق العامليدددة   -أوابررك-منظ ررة األقعررا  العربيررة املصرر  س للررنف، .193

 .4016الكويت  ديهللا بح والتول املعضاء 

  مشررروع ظمددة التاميددة والتعدداوا االقت ددا   ل حكددم املشددرةكماددا ئ مامنظ ررة التن يررة والتعرراون االقتصررادي   .192

 .4002االزدها  للعبعة العربية العراقية با يس 

  مؤسهللاة -مفةوم الاات  املحلي االجمالي- يامة وصفيةمهن  بن عب  امللك الهللال ان  أ    بن عب  بكر البكر    .192

 4016النق  العر م الهللاعودي الهللاعودةة   فيفري 

األمررم  -عددام امددتعراض-1091 والتاميددة  التجدداية   تقر ددر  رر س للتجررا س والتن يررة  االونكترراد مررؤت ر األمررم املت .196

 .3  ص 4014املت  س   نيويو ب و جنيف 

األمرم املت ر س    -عدام امدتعراض- 2013والتاميدة  التجداية   تقر در مؤت ر األمم املت  س للتجا س والتن ية  االونكتراد  .197

  4013نيويو ب و جنيف 

األمررم  -عددام امددتعراض-1099 والتاميددة  التجدداية   تقر ددر ألمررم املت رر س للتجررا س والتن يررة  االونكترراد مررؤت ر ا .199

   4011املت  س   نيويو ب و جنيف 

األمررم  -عددام امددتعراض-1093 والتاميددة  التجدداية   تقر ددر مررؤت ر األمررم املت رر س للتجررا س والتن يررة  االونكترراد  .192

 4012املت  س   نيويو ب و جنيف 

  -امدتعراض عدام-التحول نحو الختماال-1003تقر ر االمألجماي العالمغ   ر األمم املت  س للتجا س والتن ية مؤت .120

 . 4002األمم املت  س  نيويو ب وجنيف 

الشددر اال عبددة الوطايددة وتددتو ل الاحدد  -1003قر ددر االمددألجماي العددالمغ تمررؤت ر األمررم املت رر س للتجررا س والتن يررة   .121

   4002ألمم املت  س  نيويو ب وجنيف ا -امتعراض عام-والتطو ر
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مددددددددداخفر : االمدددددددددألجماي لددددددددي اقت ددددددددا  1090  تقر ددددددددر االمددددددددألجماي العددددددددالمغ مررررررررؤت ر األمررررررررم املت رررررررر س للتجررررررررا س والتن يرررررررررة .124

 .4010األمم املت  س  نيويو ب وجنيف  الكربوا 

عاملية: االمدألجماي والتجداية : مالمل القيمة ال1094  تقر ر االمألجماي العالمغ مؤت ر األمم املت  س للتجا س والتن يرة .123

 .4013 األمم املت  س  نيويو ب وجنيف   من أجل التامية

 :  صددالح حوةمددة نظددام االمددألجماياال الددتولي 1093  تقر ددر االمددألجماي العددالمغ مررؤت ر األمررم املت رر س للتجررا س والتن يررة .122

   4012األمم املت  س  نيويو ب وجنيف  

: جفسددددية املسددددألجمر: التحددددت اال املتعلقددددة 1093  تقر ددددر االمددددألجماي العددددالمغ ةمررررؤت ر األمررررم املت رررر س للتجررررا س والتن يرررر .122

 .4016األمم املت  س  نيويو ب وجنيف  بالسياماال 

: جفسددددية املسددددألجمر: التحددددت اال املتعلقددددة 1093  تقر ددددر االمددددألجماي العددددالمغ مررررؤت ر األمررررم املت رررر س للتجررررا س والتن يررررة .126

 .4016األمم املت  س  نيويو ب وجنيف  بالسياماال 

االمدددألجماي لدددي أهدددتاع  –عدددرض عدددام  -1093  تقر دددر االمدددألجماي العدددالمغ لعدددام مرررؤت ر األمرررم املت ررر س للتجرررا س والتن يرررة .127

  4012 األمم املت  س  نيويو ب وجنيف  التامية املستتامة :خطة عمل

  الدتولي والتاميدة  الدة أبدكال االندتما -1099  تقر در االمدألجماي العدالمغ لعدام مؤت ر األمم املت  س للتجا س والتن ية .919

  4011 األمم املت  س  نيويو ب وجنيف  -القائمة على املساهمة لي يأس املال

نحدددو جيدددل جت دددت مدددن –عدددرض عدددام  -1091  تقر دددر االمدددألجماي العدددالمغ لعدددام مرررؤت ر األمرررم املت ررر س للتجرررا س والتن يرررة .122

 .4014 األمم املت  س  نيويو ب وجنيف  مياماال االمألجماي

االمدددألجماي واالقت دددا   –عدددرض عدددام  -1097  تقر دددر االمدددألجماي العدددالمغ لعدددام املت ررر س للتجرررا س والتن يرررة مرررؤت ر األمرررم .400

 .4017 األمم املت  س  نيويو ب وجنيف  الرممغ

االمدددألجماي واالقت دددا   –عدددرض عدددام  -1097  تقر دددر االمدددألجماي العدددالمغ لعدددام مرررؤت ر األمرررم املت ررر س للتجرررا س والتن يرررة .401

  4017 س  نيويو ب وجنيف   األمم املت الرممغ

مالمدل القيمدة العامليددة –عدرض عدام  -1094  تقر در االمدألجماي العدالمغ لعدام مرؤت ر األمرم املت ر س للتجرا س والتن يرة .404

 .4013 األمم املت  س  نيويو ب وجنيف  -االمألجماي والتجاية من أجل التامية

  الكويرت  1001مااس االمألجماي لدي الدتول العربيدةلعام  تقر ر    وائت ان الصاد ات املؤسهللاة العربية لض ان االستج ا  .403

4004  

  1099 تقر ددددر مادددداس االمددددألجماي لددددي الددددتول العربيددددة لعددددام   وائت رررران الصرررراد ات املؤسهللاررررة العربيررررة لضرررر ان االسررررتج ا  .402

   4011الكويت  

  1093 ربيددددة لعددددامتقر ددددر مادددداس االمددددألجماي لددددي الددددتول الع   وائت رررران الصرررراد ات املؤسهللاررررة العربيررررة لضرررر ان االسررررتج ا  .402

   4012الكويت  

  1004تقر ددددر مادددداس االمددددألجماي لددددي الددددتول العربيددددة لعددددام    وائت رررران الصرررراد ات املؤسهللاررررة العربيررررة لضرررر ان االسررررتج ا  .406

  4003الكويت  
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  1003تقر ددر مادداس االمددألجماي لددي الددتول العربيددة لعددام    وائت رران الصرراد ات املؤسهللاررة العربيررة لضرر ان االسررتج ا  .407

  4006الكويت  

  1007 تقر ددر مادداس االمددألجماي لددي الددتول العربيددة لعددام   وائت رران الصرراد ات املؤسهللاررة العربيررة لضرر ان االسررتج ا  .409

   4007الكويت  

  1009 تقر ددر مادداس االمددألجماي لددي الددتول العربيددة لعددام   وائت رران الصرراد ات املؤسهللاررة العربيررة لضرر ان االسررتج ا  .402

  .4009الكويت  

  2010 تقر ددر مادداس االمددألجماي لددي الددتول العربيددة لعددام   وائت رران الصرراد ات السررتج ا املؤسهللاررة العربيررة لضرر ان ا .410

   2010الكويت  

  1009تقر دددر ماددداس االمدددألجماي لدددي الدددتول العربيدددة لعدددام   وائت ررران الصررراد ات املؤسهللاررة العربيرررة لضررر ان االسررتج ا  .411

  4001الكويت  

  1003تقر دددر ماددداس االمدددألجماي لدددي الدددتول العربيدددة لعدددام   وائت ررران الصررراد ات املؤسهللاررة العربيرررة لضررر ان االسررتج ا  .414

  .4002الكويت  

 املجاشدغ املاابدر لدي االمدألجماي آفداق- دماا االمدألجماي  وائت ران الصراد ات املؤسهللارة العربيرة لضر ان االسرتج ا  .413

 .4011 سبت بح - الكويت  جويلية الجالث  الفصلي الع د - والعشرون التاسعة  الهللانة1099التول العربية لعام 

 العر د - والعشررون الجامنرة  الهللارنة دماا االمدألجماي  وائت ران الصراد ات املؤسهللارة العربيرة لضر ان االسرتج ا  .412

  2010 سبت بح - الكويت  جويلية الجالث  الفصلي

 4002  الكويت  4002 مااس االمألجماي لي التول العربيةاملؤسهللاة العربية لض ان االستج ا  وائت ان الصاد ات   .412

آفداق االمددألجماي املجاشدغ املاابددر لدي الددتول العربيدة لعددام العربيرة لضرر ان االسررتج ا  وائت ران الصرراد ات املؤسهللارة  .416

–  العررررررر د الفصرررررررلي الجالرررررررث   الكويرررررررت     ويليرررررررة  42 الهللارررررررنة -حشررررررررس فصرررررررلية  رررررررو، االسرررررررتج ا   ررررررري الررررررر و، العربيرررررررة  - 1099

  4011سبت بح 

  1 العرررررررر د الفصررررررررلي  47 الهللارررررررنة -نشددددددددرة ف ددددددددلية –ي  ددددددددماا االمددددددددألجمااملؤسهللارررررررة العربيررررررررة لضرررررررر ان االسرررررررتج ا    .417

 4002ما س   -الكويت جانفم

  3 العرررررررر د الفصررررررررلي  46 الهللارررررررنة -نشددددددددرة ف ددددددددلية – ددددددددماا االمددددددددألجماي املؤسهللارررررررة العربيررررررررة لضرررررررر ان االسرررررررتج ا    .419

  .4009سبت بح  -الكويت جوان

 املصررفية  ال  اسرات  معهر 3 العر د - الخامهللارة  مجلة اضراءات   الهللالهللارلةالتضخم االقت ا    توعوية حشرس .412

 2012 أكتوبر   الكويت

أويبددا وال دداتوق  تفقددداا مددع اليوندداا علدددى  -اتفددداق علددى مسددتوى خبدددةاء ال دداتوق حشرررس صررن وق النقرر  الرر ولي   .440

 .4010ماي  4  واشنعن  -ملياي  ويو 990خطة تمو لية بقيمة 

ق ممدت  مدع ا رلادتا بقيمدة مليداي املجل  التافي   لل اتوق  وافق على عقت اتفداحشرس صن وق النق  ال ولي   .441

 .4010ديهللا بح  16  واشنعن   ويو
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ادا س ال  اسرررات والهللاياسرررات االقتصرررادةة  االمرررا ات العربيرررة املت ررر س الر ع   1097االمدددألجماي العدددالمغ  نيفرررين  هللارررين .444

   4019االو، 

خددددددرو  بر طانيددددددا مددددددن االتحددددددا  املويوبددددددي: التددددددتاعياال وبددددددكل العالقددددددة    برررررراملركز العر ررررررم  ليررررررل الهللاياسرررررراتو رررررر س ت .443

 4016جوان املركز العر م للبخاا ود اسة الهللاياسات ال و ة  قعر  املستقالية 

 / الجرائت3

لريررررف  املغرررررب    صررررحيفة دليررررل ااالتحددددا  االويوبددددي.. مددددن التكتددددل واالنددددتما   لددددى الضددددعف والتفكددددكم  رررر  ابركرررران   .113

 .172 ص4016جوان 47

أالاية نفقاال الحروب -تر ليوناال  والي تكلفة حربي العراق وأفغانستاا 3 يامة أملةةية:  م    علي صالح   .442

 .4013ما س  30   الهللاعودةة  14221  جري س الشرق األوس،  الع د - ان    ونا

ملحرررس اقتصرررادي أسررربوعي ةصررر   عرررن  -س وسررروق مجلرررة  يررراهدددل هاددداك عالقدددة بدددلا االجدددوي واالنتاجيدددة  م  ررر  نصرررر   .446

 4011ت وز  4الهللابت  - 4011 زيران  46اال         فلهللاعين10الع د   -صحيفة الحياس الج ة س 

 / مواقع االنرةن 7

447. TRT هي ة اإل اعة والتلف  وا الرةةيدة لي ترةيا   %99تاخفر لد” بطالة الشااب“ب اما ترتفع لي أويوبا.. نساة   العربيرة 

http://www.trtarabic.tv/     40:22عل، الهللااعة  19/04/4017 وأطلع عليها ةول 12/02/4012حشرت ةول. 

   4010مراي  21جلرة االقتصرادةة االلك حونيرة  الهللارعودةة  امل هل االتحا  املويبي ماطقدة عملدة مجلدىابراهيم الهللاقا   .449

 :http://www.aleqt.com/2010/05/21/article_395863.html  

مجلرررررررررة االقتصرررررررررادةة االلك حونيرررررررررة   هدددددددددل تدددددددددارف عمليدددددددددة  نقدددددددددا  م دددددددددايع ال ومشدددددددددغ اإلمددددددددداانية  ابرررررررررراهيم الهللارررررررررقا   .442

   http://www.aleqt.com/2012/06/12/article_666119.tml?relatedالهللاررررررررعودةة مقا، منشررررررررو  علرررررررر، املوقررررررررع االلك حوحرررررررررم : 

 .12:32علة الهللااعة  42/10/4019  أطلع عليها ةول 4014ةونيو  14حشرت ةول 

 حشرت  HTTP://MAWDOO3.COMمقا، منشو  عل، املوقع االلك حوحم :ماهو عت  مكاا فرنسا ر هللاان العقلة   .430

 .13:24عل، الهللااعة  04/06/4019ر أطلع عليها ةول 07:31 عل، الهللااعة 4019ماي  2ةول  

املركررز الرر ة قراطم العر م مقررالس  خددرو  بر طانيددا مددن اإلتحددا  املويوبددي: املمادددددددددددددداب والتتاعيدددددددددداال برروخريظ    رر أ .149

   أطلررررررررررع عليهررررررررررا ةررررررررررول  17/10/4017  حشرررررررررررت ةررررررررررول   https://democraticac.de/?p=50120املوقررررررررررع االلك حوحررررررررررم:   منشررررررررررو  علرررررررررر،

 .40:11عل، الهللااعة  42/10/4019

دددن: الشدديخوخة وال جددرةأ  رر  دةرراب   .434 ي  مرراي  3حشرررت ةررول  /http://www.alhayat.com/article !أويوبددا بددلا  ابومن

 ..12:07عل، الهللااعة  41/10/419  أطلع علي  ةول 16:00عل، الهللااعة  4012

  -التاقيدددددددد   امل خددددددددص-1091/1094 العددددددددالم اقت ددددددددا  وآفددددددداق حالددددددددة األمرررررررم املت رررررررر س  .433

VE/2012WESP_ES_AR.PLICY/WESP/WESP_ARCHI/DEVELOPMENT/DESA/POHTTP://WWW.UN.ORG/EN

DF   

 عددددددددددام   برررررررررا ق  .143
 
  وفددددددددددق حجدددددددددم الاددددددددددات  املحلددددددددددي اإلجمدددددددددالي  مليدددددددددداي  والي( 1093ترت ددددددددددب  ول العدددددددددالم اقت ددددددددددا  ا

http://iraqieconomists.net/ar/ /    12:11عل، الهللااعة  06/11/4017  اطلع علي  ةول  17/10/4016حشرت ةول. 

https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%22%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%22%20OR%20ACRPSAuthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&Path=https://www.dohainstitute.org/ar&CT0=ACRPS-ArticlePageContentType&CT1=ACRPS-FilePageContentType&CT2=ACRPS-NewsPageContentType&CT3=ACRPS-JournalPageContentType&CT4=ACRPS-BookPageContentType&CT5=ACRPS-UpComingEventContentType&CT6=ACRPS-EventDetailPageContentType&CT7=ACRPS-PreviousEventListContentType&
http://www.trtarabic.tv/
http://www.aleqt.com/2010/05/21/article_395863.html
http://www.aleqt.com/2012/06/12/article_666119.tml?related
http://mawdoo3.com/
https://democraticac.de/?p=50120
http://www.alhayat.com/article/
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2012wesp_es_ar.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2012wesp_es_ar.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/17/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2015-%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%ad%d8%ac/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/17/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AD%D8%AC/
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     انعكامدددددددددداال التضخدددددددددددم علدددددددددى القددددددددددتية الشدرائيددددددددددة للمس هددددددددددلك الجد ائددددددددددر   بوهررررررررررررنة كلجرررررررررول   بررررررررررن عررررررررررزس م  رررررررررر  .143

http://iefpedia.com/arab  40:09عل، الهللااعة  4012أفريل  7شرت ةول    موسوعة االقتصاد والت ويل اإلسلمم  م  

  2016  أغهللارررعس13773   العررر د:-مافدددر ة -اليدددويو اقت دددا  تقدددو  أملانيدددا جريررر س الشررررق األوسررر،   .436

 http://aawsat.com/home/article    

املوقررررررررررررررررررررررع االلك حوحررررررررررررررررررررررم:   مقررررررررررررررررررررررا، منشررررررررررررررررررررررو  علرررررررررررررررررررررر،انخفدددددددددددددددددددددداض أمددددددددددددددددددددددعاي املسدددددددددددددددددددددد هلكلا بفرنسدددددددددددددددددددددداالجزيرررررررررررررررررررررررس   .437

http://www.aljazeera.net/news/ebusinessعلررررر، الهللاررررراعة  03/11/4019  أطلرررررع عليررررر  ةرررررول  12/10/4002  حشررررررت ةرررررول ررررر

02:03  . 

حشرررررررت ةررررررول   NETHTTP://WWW.ALJAZEERA.   تفدددددداوال مسددددددتو اال الددددددتخول  ددددددؤ   لتادددددداطؤ الامددددددو الجزيررررررس .439

 . 13:36عل، الهللااعة:  17/04/4017أطلع علي  ةول  ,16:22عل، الهللااعة  47/04/4012

 HTTP://WWW.AL-   1001معدددددددتل الاطالدددددددة لدددددددي أويوبدددددددا  ددددددداخفر  لدددددددى أ نددددددد  مسدددددددتوى ماددددددد  الجزيررررررررس   .432

RAHONLINE.COMJAZI  علررررررررررررررر، 19/04/417  أطلرررررررررررررررع عليررررررررررررررر  ةرررررررررررررررول 19:24علررررررررررررررر، الهللاررررررررررررررراعة  01/14/4016  حشررررررررررررررررت ةرررررررررررررررول  

 .41:03الهللااعة

جر ددددتة االقت دددددا  ة العت  مجلرررررس التعرررراون ةب ررررث نظررررال مررررر فوعات يهللاررررتوعم أك ررررح مرررررن ع لررررة   حسددددن العددددالي .420

  مقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال مفشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوي علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى املوقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع االلكرةونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي :1091مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددايس  13  3741

http://www.aleqt.com/2012/03/24/article_639757.html . 

  مقررررا، منشررررو  علرررر، املوقررررع تدددديثلةاال املزمددددة املاليددددة العامليددددة لددددي أمددددواق الددددافط التوليددددةخضرررريح عبرررراس النرررر اوي  .421

http://araa.sa/index.php?view=article&id=3027:2014-08-07-08-45-االلك حوحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم: 

54&Itemid=172&option=com_content  : 41:04عل، الهللااعة  02/11/4017  أطلع علي  ةول 

 .  منشرو ات مؤسهللارة سرتان  د & برو ز-ليداال التوي دقمسدر  م دط حاال عم-التمو ل املداظم ستان  د & بو ز   .424

HTTP://WWW.KANTAKJI.COM/MEDIA/3471/32.PDF     

 http://www.alhayat.com/Opinion/Letters-سع  بن علي الشهراحم  اإلنفاق الحكومي و دروية تربديته  1 .243

.07:32عل، الهللااعة  19/04/4017  وأطلع علي  ةول 02:41  عل، الهللااعة 02/04/4012  حشر ةول   

لددددي القددددانوا  الاوو ددددة للطاقددددة السددددلمية حددددق الددددتول لددددى االمددددتختاماالالهللارررري  مصررررعفك أ  رررر  أبررررو الخيررررح   .422

   monitor.org/UpLoad/uploads/75d02781a0.doc-http://www.pal مقا، منشو  علر، املوقرع االلك حوحرم: التولي

 .9.  ص 02:12.عل، الهللااعة 12/10/4016أطلع علي  ةول 

 للامدددددددددو االقت دددددددددا   عرررررررررامر ذةررررررررراب الت يةررررررررري    .422
 
 مراوبدددددددددا

 
  االمددددددددد هالك الدددددددددتاخلي  تفدددددددددوق علدددددددددى الت دددددددددت ر حددددددددداف ا

OM/OPINION/WRITERS/HTTP://WWW.ALHAYAT.C   تررررررررررم  01:00  علرررررررررر، الهللارررررررررراعة 4012سرررررررررربت بح  10حشرررررررررررت ةررررررررررول  

 11:03عل، الهللااعة  17/04/4017االطلع علي  ةول 

 مقرررا، منشرررو  علررر، املوقرررع 2 ص  -ومشدددكالتا -أ ائدددا–أصدددولا-:االتحدددا  الاقدددت  االويوبددديعبررر  املجيررر  مرغيرررت    .426

 .19:02  عل، الهللااعة 42/06/4019  أطلع علي  ةول  .content/uploads/-com/arab/wphttp://iefpediaااللك حوحم: 

http://iefpedia.com/arab
http://iefpedia.com/arab
http://aawsat.com/home/article
http://www.aljazeera.net/news/ebusinessـ
http://www.aljazeera.net،/
http://www.al-jazirahonline.com/
http://www.al-jazirahonline.com/
http://www.aleqt.com/2012/03/24/article_639757.html
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3027:2014-08-07-08-45-54&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3027:2014-08-07-08-45-54&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3027:2014-08-07-08-45-54&Itemid=172&option=com_content
http://www.kantakji.com/MEDIA/3471/32.PDF
http://www.alhayat.com/Opinion/Letters.aspx
http://www.alhayat.com/Opinion/Letters.aspx
http://www.alhayat.com/Opinion/Letters/554872/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%87
http://www.alhayat.com/Opinion/Letters/554872/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%87
http://www.pal-monitor.org/UpLoad/uploads/75d02781a0.doc
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/،
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2015/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A.pdf
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  حوحررررم:   مقررررا، منشررررو  علرررر، املوقررررع االلكفرنسددددا لددددي العمددددل عددددن العدددداطللا لعددددت  قياسدددديغ يقددددمعرررر ل ذكررررر الكاتررررم   .427

france/-in-unemployment-of-levels-http://arabic.euronews.com/2013/04/25/record    42/02/4013حشررررررررت ةرررررررول  

 .17:02اعة   عل، الهللا10/10/4017 أطلع علي  ةول 12:22عل، الهللااعة 

  علرررر، الهللارررراعة 42/02/4013حشرررررت ةررررول   فرنسددددا لددددي العمددددل عددددن العدددداطللا لعددددت  قياسدددديغ يقددددم  عرررر ل ذكررررر الكاتررررم .429

 in-unemployment-of-levels-http://arabic.euronews.com/2013/04/25/record-  علرررررررر، املوقررررررررع االلك حوحررررررررم:12:22

france/ 

ةوليررو,  31  الج عرة / comhttp://www.skynewsarabia. امدتقراي التضدخم لددي ماطقدة اليدويو   sky newsعربيرة .422

 .02:11  عل، الهللااعة 42/04/4017بتوقيت أبوظبي  أطلع علي  ةول  14:21 - 4012

املزمددددددددددددددددددددة املاليددددددددددددددددددددة العامليددددددددددددددددددددة حقيق هددددددددددددددددددددا...... علرررررررررررررررررررر، فررررررررررررررررررررل  املناصرررررررررررررررررررريح   وصررررررررررررررررررررفم عبرررررررررررررررررررر  الكررررررررررررررررررررريم الكهللااسرررررررررررررررررررربة   .420

 / HTTP://BOULEMKAHEL.YOLASITE.COM. 4002جامعة الز قاء الخاصة اال دن  أماابها....تتاعيانها.....ومال العال   

 مسدددددددددددددددددددددتقال االتحدددددددددددددددددددددا  املويوبدددددددددددددددددددددي لدددددددددددددددددددددي الاظدددددددددددددددددددددام الدددددددددددددددددددددتولي وتددددددددددددددددددددديثلةه علدددددددددددددددددددددى القضدددددددددددددددددددددا ا العربيدددددددددددددددددددددة  علررررررررررررررررررررري   .421

6056.ASP?INNEWSITEMID=13.SA/DETAILHTTP://WWW.KKMAQ.GOV  علر، الهللاراعة 14/01/4017  أطلرع عليهرا ةرول  

07:10. 

ددتاا   طاليددا خسددائر فا حددةالعرين االخبا يررة   .424 مقررا، منشررو  علرر، املوقررع االلك حوحررم:    املزمددة االقت ددا  ة والفسددا   كاي

4911ain.com/article/9-https://al  علررررررر،  42/10/4019  أطلرررررررع عليررررررر  ةرررررررول 01:23  علررررررر، الهللاررررررراعة 17/03/4016  حشررررررررت ةرررررررول

 .16:37الهللااعة 

أمااب وياء خرو  بر طانيا من االتحا  املويوب .. أهمةا ال جرة املويوبية.. أزمة الالج دلا..  نشداء  3فاط ة شوقي   .134

مقررا، منشررو  علرر،  مقراطيددة.. والتدد مر مددن يمددوم أويوبددا  قددوة عسددكر ة موحددتة للت ددتى لرومدديا والةهددا.. افتقدداي االتحددا  للت

  أطلرررررررررع عليررررررررر  ةررررررررررول  01:42  علررررررررر، الهللاررررررررراعة   4016ةونيرررررررررو  42  حشررررررررررت ةرررررررررول  /https://www.youm7.com: املوقرررررررررع االلك حوحرررررررررم

 .40:00عل، الهللااعة  42/10/4019

  4010جرروان  12الب رررين    2839  صررحيفة الوسرر،  العرر د: لددتيس املويوبدديالُعملددة الخليجيددة وا  لرم ةررركر الكاتررم .422

علررر، الهللاررراعة  02/11/4016  أطلرررع عليررر  ةرررول http://www.alwasatnews.com/news/print/434774.html.علررر، املوقرررع: 1ص

41:24. 

 مقررررررا، منشررررررو  علرررررر، املوقررررررع االلك حوحررررررم:آالع فددددددرة  1اددددددوك االتحددددددا  املويوبددددددي تغلددددددق أةوددددددة مددددددن   بةررررررركر الكاتررررررم لررررررم .422

https://arabic.sputniknews.com/business/ /   أطلرررررررررررررع عليهرررررررررررررا ةرررررررررررررول 01:42علررررررررررررر، الهللاررررررررررررراعة  13/02/4017حشررررررررررررررت ةرررررررررررررول  

 .11:42  عل، الهللااعة 14/01/4019

  «صدداحب الفضدل»وجدتل حددول  1099تحقددق أفضددل نمدو مادد   فرنسدالرم ةرركر الكاتررم  .133
 
ماطقددة اليدويو املمددرة نمددوا

   https://aawsat.com/home/article. 4019ةناةر  31  12302الع د : جري س الشرق األوس،  بلا االقت ا اال املتقتمة 

  «صدداحب الفضدل»وجدتل حددول  1099فرنسدا تحقددق أفضددل نمدو مادد  لرم ةرركر الكاتررم  .137
 
ماطقددة اليدويو املمددرة نمددوا

   https://aawsat.com/home/article. 4019ةناةر  31  12302الع د : جري س الشرق األوس،  بلا االقت ا اال املتقتمة 

http://arabic.euronews.com/2013/04/25/record-levels-of-unemployment-in-france/
http://arabic.euronews.com/2013/04/25/record-levels-of-unemployment-in-france/
http://arabic.euronews.com/2013/04/25/record-levels-of-unemployment-in-france/
http://arabic.euronews.com/2013/04/25/record-levels-of-unemployment-in-france/
http://arabic.euronews.com/2013/04/25/record-levels-of-unemployment-in-france/
http://www.skynewsarabia.com/
http://www.skynewsarabia.com/
http://boulemkahel.yolasite.com/
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=136056
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=136056
https://al-ain.com/article/94911
https://al-ain.com/article/94911
https://www.youm7.com/
http://www.alwasatnews.com/news/print/434774.html
https://arabic.sputniknews.com/business/201709131026156960-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://aawsat.com/home/article/1159881/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B0-2011-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/1159881/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B0-2011-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84%C2%BB
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اسرعنبو،  مقرا، منشررو    و الدة أنظددول   دت .. عقاداال اإلقددالة مدن جت1097اإلقت دا  الفرن دديغ لدي   ليلر، الجراب ي .429

علرر،  16/02/4012  أطلرع علير  ةرول 12/14/4016حشررت ةرول   R/ARHTTPS://WWW.AA.COM.T علر، املوقرع االلك حوحرم:

 .02:22الهللااعة 

    /http://mawdoo3.comحوحرررم :مقرررا، منشرررو  علررر، املوقرررع االلك  الدددتول التدددغ تتعامدددل بددداليويو مجررر  خضرررر   .422

 .44:21  عل، الهللااعة 42/06/4019  اطلع علي  ةول 14:46  عل، الهللااعة 4017أوت 3ةول 

 .  elsakka/http://www.cba.edu.kw/  عف التوالي  لى أ نم    ابراهيم الهللاقا    .460

؟ ملددددددددددددددا ا تحدددددددددددددداول الحكومدددددددددددددداال يفددددددددددددددع معددددددددددددددتل التضددددددددددددددخم لددددددددددددددي أوقدددددددددددددداال املزمدددددددددددددداالم  رررررررررررررر  ابررررررررررررررراهيم الهللاررررررررررررررقا  - .461

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq   علرر، الهللارراعة 4013ةونيررو  12  مقررا، منشررو  علرر، املوقررع االلك حوحررم :حشرررت ةررول  

 09: 02عل، الهللااعة 49/10/4019لع علي  ةول   أط02:00

قدددددراءة لدددددى مسدددددتقال االقت دددددا  الفرن دددددي  واالتحدددددا  املويوبددددد  مدددددع أ  ررررر  علررررو     -هبرررررة  هللارررررال  -م  رررر  البررررر ةو   .464

ممدددداةروام.. عددددا ل م دددد  أمددددتا  االقت ددددا  الددددتولى بدددددمبايي م: طجدددد  املوازنددددة وايتفدددداة الددددت ن وبددددطء الامددددو أهددددم امللفدددداال.. 

  حشرت    https://www.youm7.com  مقا، منشو  عل، املوقع االلك حوحم:  تية على تافي  تعةتاتاوتخوفاال من عتم الق

 .10:17/ عل، الهللااعة 16/02/4019 أطلع علي  ةول  07:00 عل، الهللااعة  4017ماةو  11ةول 

حشرررت ةررول   HTTP://MAWDOO3.COMااللك حوحررم :مقرا، منشررو  علرر، املوقرع   أ دن تقددع فرنسددا  م  ر  مررروان .463

 .06:30 عل، الهللااعة  07/09/4019  أطلع علي  ةول 02:27  عل، الهللااعة 4017ماي  49

علررر، الهللاررراعة  0124ديهللاررر بح  07حشرررر ةرررول    http://mawdoo3.com تعر دددف الدددتخل الفدددر    م  ررر  مرررروان   .462

 .14:24عل، الهللااعة  17/04/4017  وأطلع علي  ةول 09:23

  مقا، منشو  عل، املوقع االلك حوحرم  نفاق الرفاه االجتماعي الفرن يغ  تجاوز التول اإلمكاتنافيةمعلس منيح   .462

 :https://aawsat.com/home/article 14:00عل، الهللااعة  03/11/4019  أطلع عليها ةول  4017ماي  43    حشرت ةول. 

  /http://www.marefa.org/index.php مقرا، منشرو  علر، املوقرع االلك حوحرم: الااك املرة   املويوبي املعرفة   .466

 . 12:12  عل، الهللااعة 02/11/4016أطلع عي  ةول

 مقرررررررررررررررررررررررا، منشرررررررررررررررررررررررو  علررررررررررررررررررررررر، املوقرررررررررررررررررررررررع االلك حوحرررررررررررررررررررررررم:  فرنسددددددددددددددددددددددداموسررررررررررررررررررررررروعة الجزيررررررررررررررررررررررررس   .467

9%81%D8%B1%D9%86%DUNTRIES/2014/11/3/%D.NET/ENCYCLOPEDIA/COHTTP://WWW.ALJAZEERA

8%B3%D8%A7 . 06:02 عل، الهللااعة  07/09/4019  أطلع علي  ةول. 

  قعرررررررررررررر  مقرررررررررررررا، منشرررررررررررررو  علررررررررررررر، املوقرررررررررررررع االلك حوحرررررررررررررم:الاادددددددددددددك املرةددددددددددددد   املويوبددددددددددددديموسررررررررررررروعة الجزيررررررررررررررس   .469

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructuresعلرررررررر، الهللارررررررراعة  01/07/4012حشررررررررره ةررررررررول    تررررررررم

 .14:07عل، الهللااعة  02/11/4016. أطلع علي  ةول 12:43

   علرررررررررررررررررررررررررررر، املوقررررررررررررررررررررررررررررع االلك حوحررررررررررررررررررررررررررررم:الاددددددددددددددددددددددددددددات  املحلددددددددددددددددددددددددددددي االجمدددددددددددددددددددددددددددداليموسرررررررررررررررررررررررررررروعة الجزيرررررررررررررررررررررررررررررس   .462

ONOMY/.NET/ENCYCLOPEDIA/ECHTTP://WWW.ALJAZEERA  12:32عل، الهللااعة  46/01/4017طلع عليها ةول أ . 

  أطلرع علير  ةررول ency.com/ar/-http://www.arab  ماظمدة التعداوا والتاميددة االقت دا  ةاملوسروعة العربيرة   .470

 . 12:26حعل، الهللااعة  12/10/4016

https://www.aa.com.tr/ar
http://mawdoo3.com/
http://www.cba.edu.kw/elsakka/
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq
https://www.youm7.com/
http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com،/
https://aawsat.com/home/article/933011/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%25%20%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/11/3/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/11/3/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/6/29/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/،
http://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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  علررر، املوقرررع االلك حوحرررم   مقرررا، منشرررو   مددداانيا تدددارف لدددي تجددداوز املزمدددة االقت دددا  ة    RTموسررروعة  وسررريا اليرررول .471

https://arabic.rt.com/business/   علررررررر،  42/10/4019  أطلرررررررع عليهرررررررا ةرررررررول 12:26علررررررر، الهللاررررررراعة  12/07/4017حشررررررررت ةرررررررول

 .16:17الهللااعة 

 املوقرررررررررررررع:   متررررررررررررروفر علررررررررررررر،  اتفاقيدددددددددددددة مامدددددددددددددرة خ  للوحدددددددددددددتة املويوبيدددددددددددددةموسررررررررررررروعة مقاترررررررررررررل مرررررررررررررن ال رررررررررررررحراء .474

http://www.muqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/EtihadEuro/sec07.doc_cvt.htm  أطلررررررررررررررررررررررررررررررع عليرررررررررررررررررررررررررررررر  ةررررررررررررررررررررررررررررررول  

 .09:42عل، الهللااعة  06/11/4016

علرر،  17/04/4017اطلررع عليرر  ةررول   ORG/WIKI/ HTTPS://AR.WIKIPEDIA.  ن دد ب الفددر موسرروعة ويكبيرر ةا  -1 .473

 . 11:32الهللااعة 

  أطلرررررررع عليررررررر  ةرررررررول /https://ar.wikipedia.org/wiki  الجماعدددددددة املويوبيدددددددة للطاقدددددددة ال ي دددددددةموسررررررروعة ويكيبيررررررر ةا    .472

 . 02:12.عل، الهللااعة 12/10/4016

  علررررررررر، 4019جويليرررررررررة   42 حشررررررررررت ةرررررررررول  / ORG/WIKI/HTTPS://AR.WIKIPEDIA.    فرنسدددددددددا موسررررررررروعة ويكيبيررررررررر ةا .472

 .41:36 عل، الهللااعة  06/09/4019  أطلع علي  ةول .00:27الهللااعة 
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(:رعددرالسكانرفيراالتحادراالوقوبي10-10حلققرقم ر امل  

 الوحدة: ألف نسمة
  Population, 

1 January 

2016 

Live births Deaths Natural 

change (¹) 

Net migration 

and statistical 

adjustment (²) 

Total change 

between 

1 January 

2016 and 2017 

Population,  

1 January 

2017 

EU-28 (³) 510 278,7  5 114,1  5 130,0  -15,9  1 539,4  1 523,5  511 805,1  

Belgium  11 311,1  121,9  108,1  13,8  40,9  54,7  11 365,8  

Bulgaria 7 153,8  65,0  107,6  -42,6  -9,3  -51,9  7 101,9  

Czech 

Republic 

10 553,8  112,7  107,8  4,9  20,1  25,0  10 578,8  

Denmark 5 707,3  61,6  52,8  8,8  32,7  41,5  5 748,8  

Germany (⁴) 82 175,7  770,0  920,0  -150,0  774,3  624,3  82 800,0  

Estonia  1 315,9  14,1  15,4  -1,3  1,0  -0,3  1 315,6  

Ireland 4 724,7  63,9  30,4  33,5  16,6  50,1  4 774,8  

Greece 10 783,7  92,8  118,8  -26,0  -0,5  -26,5  10 757,3  

Spain 46 440,1  406,6  406,8  -0,3  89,1  88,9  46 529,0  

France  66 760,0  785,7  587,1  198,6  65,9  264,5  67 024,5  

Croatia 4 190,7  37,5  51,5  -14,0  -22,5  -36,5  4 154,2  

Italy 60 665,6  473,4  615,3  -141,8  65,7  -76,1  60 589,4  

Cyprus 848,3  9,5  5,5  4,0  2,5  6,5  854,8  

Latvia 1 969,0  22,0  28,6  -6,6  -12,2  -18,8  1 950,1  

Lithuania 2 888,6  30,6  41,1  -10,5  -30,2  -40,7  2 847,9  

Luxembourg 

(³) 

576,2  6,1  4,0  2,1  9,4  11,5  590,7  

Hungary 9 830,5  95,4  127,1  -31,7  -1,2  -32,9  9 797,6  

Malta 434,4  4,5  3,3  1,1  4,9  6,0  440,4  

Netherlands 16 979,1  172,5  149,0  23,5  78,9  102,4  17 081,5  

Austria 8 690,1  87,7  80,7  7,0  75,8  82,8  8 772,9  

Poland 37 967,2  382,3  388,0  -5,8  11,5  5,8  37 973,0  

Portugal 10 341,3  87,1  110,5  -23,4  -8,3  -31,8  10 309,6  

Romania 19 760,3  188,4  256,5  -68,1  -53,9  -122,0  19 638,3  

Slovenia 2 064,2  20,3  19,7  0,7  1,1  1,7  2 065,9  

Slovakia 5 426,3  57,6  52,4  5,2  3,9  9,1  5 435,3  

Finland 5 487,3  52,8  53,9  -1,1  17,1  16,0  5 503,3  

Sweden 9 851,0  117,4  91,0  26,4  117,7  144,1  9 995,2  

United 

Kingdom 

65 382,6  774,8  597,2  177,6  248,4  426,0  65 808,6  

Source :Eurou stat, Population and population change statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics, 27 September 2018, at 14:10, consultee le   21/10/2018 a 07 :47 

ر

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
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ر(:رالكثافةرالسكانيةرفيرالعال 10-10 قم ررحلققامل

ر

SOURCE :eurostat , The EU in the world,Edition 2018 ,Luxembourg -European Union-, April 2018,p 17 . 

ر(:محلققرالعمرراملتومعرللسكانراالتحادراالوقوبيرأثناءرالوالدة10-10حلققرقم ر امل

 
Source :Euro stat , The European Union and the African Union, Edition 2018 ,Luxembourg -European Union-, April 

2018,p12 
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ر0102(:االنفاقرعلىرالرعايةرالصقيةرللعامر10-10املحلققرقم ر 

ر
Source :Euro stat, Healthcare expenditure statistics ,https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Health_care_expenditure , 18 September 2018, at 16:09 , consultée le 

21/10/2018 a 17 :53 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Health_care_expenditure
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Health_care_expenditure
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 0112/0102(:رالناتجراملقليراالجماليرفيرالعال رخاللرالفترةر10-12املحلققرقم ر 

 
Source:Euro stat, The European Union and the African Unionn . Edition 2018 ,Luxembourg -European Union-, 

2018,p14. 
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ةرعضورفيرتمويلرميزانيةراالتحادر بالنسبرالقصةرالنسبيةرلصافيرمساهمةركلردول(ر10-12املحلققرقم  ر

راملئوية(

 
Source :Le système des ressources propres de l’Union européenne,P37. 
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 4141-4102(:الغطاء املالي لالتحاد األوروبي للفترة 3-7امللحق رقم: )

 

ر
 

2014Source : European Commission ,The Multiannual Financial Framework 2014-2020- A budget for Europe 

2020-,http://ec.europa.eu/budget/reform/. 

ر0111/0112(:ر:راالستثماقراألجنبيراملباشررالواقدرإلىرالدولراملتقدمةرخاللرالفترةر0-8قم  راملحلقق

 الوحدة :مليار دوالر أمريكي

ر0112ر0112ر0112ر0110ر0110ر0110ر0110ر0111 السنة

ر0022ر90110ر22210ر08912ر00212ر00012ر02112ر000210رةالدولراملتقدم

حصةةةةةةةةةةةرالةةةةةةةةةةدولراملتقدمةةةةةةةةةةةرمةةةةةةةةةة راجمةةةةةةةةةةةالير

رالتدفقات

ر%22ر%2212ر%20ر%22ر%2010ر%2110ر%2210ر8012%

 333.4 7. 297 130.5 2. 136 6. 60 6. 96 187.2 9 .380رامتصاداترامريكا

 216 1. 237 104.8 135.8 2. 53 5. 74 159.5 314 الواليات املتحدة األمريكية

 116.8 3. 60 7. 25 0.5- 5. 7 2. 22 7. 27 8. 66 كندا

 4. 31 8. 8 6. 7 8. 10 6. 9 8. 10 0. 8 3 .15رامتصاداترأسيا

 6. 22 5. 6- 2.8 8. 7 3. 6 2. 9 6.2 8.3 اليابان

 845.2 7. 593 454.4 5. 201 263.8 291.1 258 713.5رامتصاداترأوقوبا

 797.8 535.2 251 097.0 423.2 483.9 426.8 686.9ر-08-ياالتحادراألوقوب

 1. 45 30 27.1- 1. 41 5 .3 16 7.6 05.5رامتصاداتراملقيط

 41.5 3. 26 28.3- 6. 39 3. 6 14.3 8. 7 2. 14 أستراليا

CTAD.ORGHTTP://UNCTADSTAT.UN/SOURCE: 

 

http://unctadstat.unctad.org/
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(:رتدفقاتراالستثماقراألجنبيراملباشررالواقدةرإلىراالمتصاداترالتيرتمرربمرحلةرانتقاليةرخاللرالفترةر10-19 رقم رحلققامل

0111/0112 

 الوحدة:مليون دوالر

 4117 4116 4115 4112 4113 4114 4110 4111 السنة

 178 88 978 58 801 31 158 29 037 18 084 10 751 7 772 5 االجمالي

 278 6 971 1 157 4 092 2 590 2 835 2 283 1 438 1 كازخستان

 874 55 595 37 508 15 444 15 958 7 461 3 748 2 714 2 روسيا

 248 5 211 2 077 1 516 1 563 177 52 112 سربيا

 604 5 808 7 715 1 424 1 693 792 595 496 أوكرانيا

 ناد.ادا على قاعدة بيانات االونكاملصدر: من اعداد الباحثة اعتم

ر0112امتصادرمستضيفرلالستثماقاتراألجنبيةراملباشرةررفيرالعال رللعامرر01(:أكبرر10-01قم ر رحلققامل

 
 .6، ص 4118سبتمبر  -الكويت،جوان ،3،العدد الفصلي  46،السنة -نشرةرفصليةر–ضمانراالستثماقراملصدر: املؤسسة العربية لضمان االستثمار، 

ر
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ر01001ولةرمضيفةرلالستثماقراألجنبيراملباشررسنةردر01(:أكبرر10-00قم ر رحلققامل

 
سالسلرالقيمةةرالعامليةةراالسةتثماقرر–عرضرعامرر-0100،رتقريرراالستثماقرالعالميرلعامراملصدر:مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

 .2،ص4103،األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، والتجاقةرم رأجلرالتنمية

،رر01اتراالستثماقراألجنبيراملباشررالوافدة:رأه ر(:تدفق10-00قم ر رحلققامل
ً
رمستضيفا

ً
                                                                                 0100ورر0100امتصادا

 بمليارات الدوالرات

 
االسةةةتثماقرفةةةيرأهةةةدا رالتنميةةةةرر–عةةةرضرعةةةامرر-0100،رتقريةةةرراالسةةةتثماقرالعةةةالميرلعةةةامرمدددؤتمر األمدددم املتحددددة للتجدددارة والتنميدددة املصددددر:

 .2ص،4102،األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، املستدامةر:خطةرعمل



 املالحق
 

 

408 

 

،رر01(:تدفقاتراالستثماقراألجنبيراملباشررالوافدة:رأه ر10-00قم ر رققحلاملر1ا
ً
رمستضيفا

ً
 0100ورر0100امتصادا

 بمليارات الدوالرات

 
SOURCE :UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD), WORLD IVESTMENT REPORT 

2012-REVORMIND INTERNATIONAL INVESTEMENT GOVERNANCE-, united nations, new york and geneva,2015,p5. 
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،رر01(:تدفقاتراالستثماقراألجنبيراملباشررالوافدة:رأه ر10-00قم ر رحلققامل
ً
رمستضيفا

ً
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر0102و0102امتصادا

 مليار دوالر  الوحدة:

 
،األمدددم املتحدددددة، االسةةةتثماقرواالمتصةةةةادرالرسةةةمير–عةةةةرضرعةةةامرر-0102،رتقريةةةرراالسةةةةتثماقرالعةةةالميرلعةةةامراملصددددر:مؤتمر األمدددم املتحددددة للتجددددارة والتنميدددة

 .8،ص4107نيويورك وجنيف، 
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ر0112يرالعال رللعامرامتصادرمستثمررفر01(:أكبرر10-02قم ر رحلققامل

 
 .6، ص 4118سبتمبر  -، الكويت،جوان3،العدد الفصلي  46،السنة -نشرةرفصليةر–ضمانراالستثماقراملصدر: املؤسسة العربية لضمان االستثمار، 

ر20(:التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدفقاترالااقجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة راالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثماقراألجنبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيراملباشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر:رأكبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر10-02قمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقحلامل
ً
 امتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادا

 أكبر-بمليارات الدوالراتر-رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر0119،رمستثمرا

 
SOURCE: UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT,WORLD INVESTMENT REPORT 2011 - INVESTING 

IN A LOW-CARBON ECONOMY-, UNITED NATIONS ,NEW YORK AND GENEVA, 2011,P6. 
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ر20(:التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدفقاترالااقجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة راالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثماقراألجنبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيراملباشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر:رأكبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر10-02قمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقحلامل
ً
 امتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادا

 بباليين )أكبرر-بمليارات الدوالرات-ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر2012،رمستثمرا

 
،األمددم  :رسالسةةلرالقيمةةةرالعامليةةة:راالسةةتثماقروالتجةةاقةرمةة رأجةةلرالتنميةةة0100ير،رتقريةةرراالسةةتثماقرالعةةالماملصدددر:مؤتمر األمددم املتحدددة للتجددارة والتنميددة

 .5،ص4103املتحدة، نيويورك وجنيف، 
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ر20(:التدفقاترالااقجةرم راالستثماقراألجنبيراملباشر:رأكبرر10-08قم ر رحلققامل
ً
 امتصادا

 -بمليارات الدوالرات-ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر2014 ،ررمستثمرا

ر
،األمدددم املتحددددة، نيويدددورك  :رإصةةةالورحوكمةةةةرنسةةةامراالسةةةتثماقاترالةةةدولي0102،رتقريةةةرراالسةةةتثماقرالعةةةالميراملصددددر:مؤتمر األمدددم املتحددددة للتجدددارة والتنميدددة

 .9،ص4105وجنيف، 

ر

 

ر
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ر20رر(:التدفقاترالااقجةرم راالستثماقراألجنبيراملباشر:رأكب10-09قم ر رحلققامل
ً
 امتصادا

 -بمليارات الدوالرات-ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر2015 ،ررمستثمرا

 
:رجنسةةةةةةةةةةيةراملسةةةةةةةةةتثمر:رالتحةةةةةةةةةةدياتراملتعلقةةةةةةةةةةةر0102،رتقريةةةةةةةةةةرراالسةةةةةةةةةتثماقرالعةةةةةةةةةةالميراملصددددددددددر:مؤتمر األمددددددددددم املتحدددددددددددة للتجدددددددددارة والتنميددددددددددة

 .16،ص4106ويورك وجنيف، األمم املتحدة، نيبالسياسات،
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ر(::تطوقرعددراملواليدرورالوفياترفيرفرنسا10-10حلققرقم ر امل

Année 
Population au 

1er janvier 

Nombre de 

naissances 

vivantes 

Nombre de 

décès 
Solde naturel 

Solde 

migratoire 

évalué 

2005   62 730 537 806 822 538 081 + 268 741 + 92 192 

2006   63 186 117 829 352 526 920 + 302 432 + 112 141 

2007   63 600 690 818 705 531 162 + 287 543 + 73 626 

2008   63 961 859 828 404 542 575 + 285 829 + 56 812 

2009   64 304 500 824 641 548 541 + 276 100 + 32 339 

2010   64 612 939 832 799 551 218 + 281 581 + 38 880 

2011   64 933 400 823 394 545 057 + 278 337 + 29 504 

2012   65 241 241 821 047 569 868 + 251 179 + 72 336 

2013   65 564 756 811 510 569 236 + 242 274 + 100 130 

2014 hors Mayotte 65 907 160 811 384 558 727 + 252 657 + 30 463 

2014 yc Mayotte 66 129 671 818 565 559 293 + 259 272 + 31 652 

2015 (p) 66 420 595 798 948 593 680 + 205 268 + 69 000 

2016 (p) 66 694 863 783 640 593 865 + 189 775 + 69 000 

2017 (p) 66 953 638 767 000 603 000 + 164 000 + 69 000 

2018 (p) 67 186 638 Nd nd nd Nd 

Source : Insee, estimations de population (résultats provisoires à fin 2017 (,France, 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892117?sommaire=1912926 

رفيرفرنسا(:تطوقرالتركيبةرالسكانيةر10-10املحلققرقم ر 

 
Source : Insee, estimations de population (résultats provisoires à fin 2017 (,France, 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892117?sommaire=1912926  

  Population au 1er janvier Répartition par tranche d'âges (en %) 

Année de 0 à 19 ans dont 0 à 14 ans de 20 à 59 ans de 60 à 64 ans 65 ans ou plus 
dont 75 ans ou 

plus 

de 0 à 

19 ans 

dont 0 

à 14 

ans 

de 20 à 

59 ans 

de 60 à 

64 ans 

65 ans ou 

plus 

dont 

75 ans 

ou 

plus 

2005   15 848 857 11 696 788 33 901 956 2 745 892 10 233 832 4 995 323 25,3 18,6 54,0 4,4 16,3 8,0 

2006   15 887 753 11 715 950 34 136 236 2 827 885 10 334 243 5 159 202 25,1 18,5 54,0 4,5 16,4 8,2 

2007   15 924 796 11 778 201 34 173 826 3 119 696 10 382 372 5 301 350 25,0 18,5 53,8 4,9 16,3 8,3 

2008   15 948 885 11 827 212 34 134 793 3 397 006 10 481 175 5 438 941 24,9 18,5 53,4 5,3 16,4 8,5 

2009   15 977 308 11 917 951 34 076 200 3 643 459 10 607 533 5 549 804 24,8 18,5 53,0 5,7 16,5 8,6 

2010   16 010 535 11 998 951 33 997 230 3 873 473 10 731 701 5 659 458 24,8 18,6 52,6 6,0 16,6 8,8 

2011   16 038 270 12 060 943 33 920 108 4 106 061 10 868 961 5 757 011 24,7 18,6 52,3 6,3 16,7 8,9 

2012   16 047 113 12 123 714 33 891 079 4 121 143 11 181 906 5 844 329 24,6 18,6 52,0 6,3 17,1 9,0 

2013   16 096 081 12 186 689 33 830 977 4 119 546 11 518 152 5 914 742 24,5 18,6 51,6 6,3 17,6 9,0 

2014   16 172 860 12 221 435 33 768 466 4 092 593 11 873 241 5 992 074 24,5 18,5 51,3 6,2 18,0 9,1 

2014   16 294 042 12 319 626 33 860 509 4 096 062 11 879 058 5 994 166 24,6 18,6 51,2 6,2 18,0 9,1 

2015   16 359 649 12 339 473 33 751 962 4 081 505 12 227 479 6 071 858 24,6 18,6 50,9 6,1 18,4 9,1 

2016 (p) 16 394 514 12 305 537 33 687 474 4 055 190 12 557 685 6 099 262 24,6 18,5 50,5 6,1 18,8 9,1 

2017 (p) 16 405 318 12 268 279 33 628 516 4 069 254 12 850 550 6 105 618 24,5 18,3 50,2 6,1 19,2 9,1 

2018 (p) 16 405 749 12 226 451 33 561 774 4 072 856 13 146 259 6 149 436 24,4 18,2 49,9 6,1 19,6 9,2 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892117?sommaire=1912926
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892117?sommaire=1912926
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رفرنسار(:انتاجرالطامةراملتجددةرفي10-10املحلققرقم ر 

 
 

 

 

 %رر0102(ر:انتاجرالاضررفيرفرنسارالعامر10-10 قم ررحلققامل

 
SOURCE :FRANCEAGRIMER FACTS SHEETS ,FRUIT AND VEGETABLES- SECTOR VEGETABLE  -,FRANCE,2018,P0. 

 

ر
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 (:انتاجرالاضررفيرفرنسا10-12املحلققرقم ر 

رمليونرط الوحدة:
 4106 4105 4102 4103 4104 4100 4101 4119 4118 4117 االنتاج

ر5.74ر5.62ر5.48ر5.50ر5.38ر2109ر2100ر2100ر2102ر2192رالاضر

 1.799 1.763 1.760 1.712 1.767ر11221 1.796 1.762 1.705 1.681 الطماطم

 1.579 1.560 1.520 1.563 1.520ر11200 1.545 1.565 1.556 1.591 الجزر 

 1.273 1.250 1.375 1.377 1.380ر11009 1.350 1.356 1.346 1.315 البصل

ر

 %رر0102(انتاجرالفواكهرفيرفرنسارالعامر10-12املحلققرقم ر 

 

 
SOURCE :FRANCEAGRIMER FACTS SHEETS ,FRUIT AND VEGETABLES- SECTOR FRUIT  -,FRANCE ,FEVRIER 2018,P1 

 (:انتاجرالفواكهرفيرفرنسا10-12املحلققرقم ر 

 مليون طن
 4106 4105 4102 4103 4104 4100 4101 4119 4118 4117 االنتاج

ر0180ر0190ر0180ر0120ر0120ر0198ر0180ر0100ر0129ر0102رالفواكه

 0.51 0.61 0.54 0.69 0.30 0.76 0.69 0.74 0.71 0.78 التقاح

الخوخ و 

 النكتارين

1.358 1.498 1.327 1.340 1.480 1.456 1.409 1.432 1.407 1.406 

 

 

ر
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ر0102(:أكبررعشرردولرانتاجارللبطاطارفيرالعال رللعامر10-18املحلققرقم ر 
 

 4106 الدول/السنة

 376.826.967,00 العالم

 56.224.047,00 االتحاد االوروبي

 99.122.420,00 الصين

 43.770.000,00 الهند

 31.107.797,00 روسيا

 21.750.290,00 اوكرانيا

 19.990.950,00 الواليات املتحدة األمريكية

 10.772.100,00 ملانياأ

 9.474.099,00 بنغالدش

 8.872.445,00 بولندا

 6.834.680,00 فرنسا

 6.534.338,00 هولندا

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QCsource: 

ررزقوعةرفيرفرنسا(:حج رانتاجرالبطاطارواملساحةرامل10-19املحلققرقم ر 

ر
SOURCE :FRANCEAGRIMER FACTS SHEETS ,FRUIT AND VEGETABLES- SECTOR THE FRENCH POTATO INDUSTRY-,رFRANCE ,FEVRIER 

2018,P1 

ر(:انتاجرالحلقومرفيرفرنسا10-01املحلققرقم ر 

 الوحدة:رألفرط 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 2206,41 2162,87 2157,89 2150,3 2172,52 2217,94 2231,6 2224,57 2276,68 2281,24 لحم الخنازير

 1669 1719 1678 1695 1709 1733 1712 1670 1706,22 1716,44 لحم الدجاج

 1464,15 1452,77 1419,16 1404,49 1477,69 1557,07 1519,25 1490,16 1518,22 1531,82 لحم البقر

لحم 

 ناملاعز+الخرفا

126,63 117,91 89,78 90,06 92,68 89,33 86,52 86,67 86,95 89,32 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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رفيرالعال رعلىرالبحثروالتطويررردولرفيرالعال رانفامار01أكبرر:محلقق

 مليار دوالر الوحدة:                                                                                                                                             

 

Source : unesco, Global Investments in R&D , Fact Sheet No. 50,June 2018,p4. 

 


