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 ،الحمد هلل العليم الهادي 

 والصالة والسالم على خير األنام محمد المبعوث رحمة للعباد
 وعلى آلو أعالم اإلسالم وأصحابو مصابيح الظالم، 

 وعلى من سلك طريقو واقتفى أثره وتبع سنتو إلى يوم الّدين

 



  عرفانشكر و  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 هن من خن حنجن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك ٹٱٹٱُّٱ
)اجملادلة، َّ  هث مث هت مت هب مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه

  (11اآلية 

 صدق اهلل العظيم 
 وكما ق ال أيضا سّيدنا محّمد عليه الّصالة والّسالم: "من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"

 ونعوذ بو من شرور أنفسنا، ومن سّيئات أعمالنا، الحمد هلل نستعينو ونستغفره، 
 من يمده اهلل فال مضّل لو، ومن يضللو اهلل فال ىادي لو، 

 ونشهد أّن ال إاله إالّ اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أّن محّمدا عبده ورسولو.
 ّكرتنا إّن الّشكر األّول واألخير هلل عّز وجّل سبحانو وتعالى الذي توّكلنا عليو النجاز مذ 

 وأعاننا ومنحنا المقدرة على إتمام ثمرة سنين من الجهد والعطاء.
التي  "شيخ فتيحة"نتقّدم بأسمى عبارات الشكر واالمتنان والّتقدير إلى األستاذة الفاضلة 

أشرفت على ىذه المذّكرة في جميع مراحل إعدادىا، ولم تبخل علينا بتوجيهاتها ونصائحها 
وآرائها الّصائبة والّشديدة التي كانت عونا لنا في إتمام ىذا  وإرشاداتها حول الموضوع

  البحث.
 الشكر الجزيل لكّل من ساىم في إنجاز ىذه المذكرة من قريب ومن بعيد.

شكرا للجميع 



 إىداء
 الحمد هلل اّلذي أنارني بالعلم، وأكرمني بكرمو، وحّملني بالّتقوى.

 أىدي ىذا العمل:
المعنوي والمادي  اودعمه اوعطفه ماني بحّبهاغمر  نإلى والدي العزيزان اللذا

 من مطلع فجر حياتي وفي كل لحظات عمري.
 "مزيان، وعلي، لوناس، مصطفىإلى من أشّد بهم أزري إخوتي: "

 إلى نبع الحنان أخواتي الغاليات: 
 إلى أختي "كهينة" وزوجها العزيز "شعبان" 

 إلى البراعم الصغيرة: "ياني وكايس".و 
 ي  "عزيزة" وزوجها "سعيد"، وإلى أختي الصغيرة "ليديا".إلى أخت

 إلى زوجي الغالي "عاشور روميدي" وعائلتو الكريمة.
 وأخوالي وعمتي. إلى خاالتي

 وإلى كّل العائلة كبيرىم وصغيرىم. 
 إلى أصدقائي وصديقاتي.

 إلى صديقتي التي شاركتني معاناة ىذا البحث "سميرة" وعائلتها الكريمة.
 الّشكر إلى الصديقة الحميمة "المية".أخّص ب

ثين ىنان 



 إىداء
 حمد هلل اّلذي أنارني بالعلم، وأكرمني بكرمو، وحّملني بالّتقوى.

 أىدي ىذ
 العمل: 

إلى والدي العزيزان اللذان غمراني بحّبهما وعطفها ودعمها المعنوي والمادي 
 من مطلع فجر حياتي وفي كل لحظات عمري.

 "يوسف، حسان، براىيم، ماسينيساري إخوتي: "إلى من أشّد بهم أز 
 ججيقة، وردية"إلى نبع الحنان أخواتي الغاليات: "

 زوجة أخي "كهينة"إلى و 
 " وعائلتو الكريمة.حكيمإلى زوجي الغالي "

 إلى خاالتي وأخوالي وعمتي.
 وإلى كّل العائلة كبيرىم وصغيرىم. 

 إلى أصدقائي وصديقاتي.
 " وعائلتها الكريمة.ثين ىنانمعاناة ىذا البحث "إلى صديقتي التي شاركتني 

 إلى زميالتي: "سمينة، كاتية، المية، ربيحة، وزنة، صافية، أمال".
إلى أساتذة قسم العلوم "قسم العلوم السياسية" بجامعة مولود معمري 

 بتيزي وزو خاصة "شيخ فتيحة" 

          سميرة 



 خطة البحث:
 مقػػّدمػػة

 الفصؿ األكؿ:
 اإلطار المفاىيمي لألزمة االقتصادية.

 تمييد
  قتصادية.المبحث األكؿ: مفيـك األزمة اال

  المطمب األوؿ: تعريؼ باألزمة االقتصادية وأسبابيا.
  المطمب الثاني: النظريات المفسرة لؤلزمة االقتصادية.

  المطمب الثالث: إدارة األزمة االقتصادية.
  : ككاالت التصنيؼ كدكرىا في تفعيؿ األزمة.نيالمبحث الثا

  المطمب األوؿ: تعريؼ بوكاالت التصنيؼ.
  المطمب الثاني: أنواع التصنيفات اإلئتمانية.

  المطمب الثالث: أزمة الرىانات العقارية األمريكية.
 استنتاج الفصؿ

 الفصؿ الثاني:
 أكركبا مف السكؽ المشتركة إلى االتحاد النقدم.

  تمييد
  المبحث األكؿ: نشأة كتطكر االتحاد األكركبي.

  المطمب األوؿ: السوؽ األوروبية المشتركة.
  المطمب الثاني: النظاـ النقدي األوروبي.

  المطمب الثالث: معاىدة ما ستريخت والتدرج لموحدة النقدية.
 المبحث الثاني: العممة األكركبية المكحدة "اليكرك".

  ألوروبية الموحدة.المطمب األوؿ: الخطوات التنفيذية لمتحوؿ إلى الوحدة النقدية والعممة ا
  المطمب الثاني: البنؾ المركزي األوروبي.

  المطمب الثالث: مزايا العممة الموحدة ومعوقات االتحاد النقدي األوروبي.



  األكركبي. المبحث الثالث: مشركع الدستكر
  المطمب األوؿ: ظيور المشروع الدستور )معاىدة نيس(.

  المطمب الثاني: محتوى المشروع الدستور األوروبي.
  المطمب الثالث: معوقات تجسيد المشروع.

 استنتاج الفصؿ
 الفصؿ الثالث:

 كبينعكاسات األزمة اليكنانية عمى االتحاد األكر ا
  تمييد

  المبحث األكؿ: خمفيات أزمة الديكف اليكنانية.
  المطمب األوؿ: انضماـ اليوناف لبلتحاد األوروبي.

  المطمب الثاني: طبيعة االقتصاد اليوناني.
  رات الرئيسية لبلقتصاد اليوناني.المطمب الثالث: المؤش

  المبحث الثاني: بداية األزمة المالية اليكنانية مف األسباب إلى التأثيرات.
  المطمب األوؿ: بداية األزمة المالية اليونانية.

  مب الثاني: أسباب وعوامؿ األزمة المالية اليونانية.المط
  المطمب الثالث: تأثيرات األزمة المالية اليونانية عمى االتحاد األوروبي.

  المبحث الثالث: سيناريكىات األزمة اليكنانية في منطقة اليكرك.
  المطمب األوؿ: سيناريو إفبلس وخروج اليوناف.

  المطمب الثاني: سيناريو السداد والبقاء باالتحاد األوروبي.
 استنتاج الفصؿ

  خاتمة

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 ةػػّدمػػمق
 

 

 

 



 مقدّمة
 
 

2 
 

 :مقدمة
إف تكرار األزمات المالية خبلؿ نياية عقد العشرينيات مف القرف العشريف شكؿ ظاىرة  

التي ضربت الواليات  1929اختمفت أسبابيا ومجرياتيا، فبعد أزمة الكساد الكبرى سنة 
لعالـ العديد مف المتحدة األمريكية وانتشرت موجاتيا إلى باقي الدوؿ المتقدمة األخرى شيد ا

األزمات تزامنت مع موجات االنفتاح االقتصادي والتجاري المتزايد مف فترة زمنية ألخرى، 
 مما ساىـ بشكؿ كبير في خطورتيا التي تحمؿ وزرىا دوؿ مسببة فييا وأخرى مساىمة.

ولقد ساىـ الييكؿ الذي يرتكز عميو النظاـ المالي الدولي والقطبية األحادية في بروز  
كرار تمؾ األزمات سواء في الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ األوروبية أو خارجيا، وذلؾ وت

لما يتضمنو ىذا النظاـ مف عناصر تشكؿ منظومة محفوفة بالمخاطر، حيث يرجع العديد 
مف المفكريف االقتصادييف ظيور تمؾ األزمات إلى فشؿ النظاـ المالي القائـ عمى الرأسمالية 

اضحة إلى الدوؿ األوروبية والواليات المتحدة األمريكية التي تدافع بشدة عف ىذا في إشارة و 
النظاـ، ومع مرور الوقت تزايدت مظاىر فشؿ الرأسمالية متمثمة في تسارع وتيرة حدوث 
األزمات المالية منذ عقد السبعينات مف القرف العشريف، كاف أبرزىا أزمة النمور األسيوية 

يزت بانتشارىا السريع بيف الدوؿ التي ترتبط فيما بينيا بعبلقات تبادؿ ، والتي تم1997سنة 
 مالي وتجاري أوسع.

، وبرزت 2007ىذا وقد شيد العالـ بروز أزمة مالية حادة، ظيرت بوادرىا في سنة  
وعرفت في البداية عمى أنيا أزمة رىوف عقارية في الواليات المتحدة  2008أكثر سنة 

اقتصادية، ولقد أطاحت ىذه األزمة بمجموعة مف البنوؾ والمؤسسات األمريكية إلى أزمة 
المالية، وانخفضت أسواؽ الماؿ األمريكية واألوروبية واألسيوية، واضطرت الحكومات 
لمتدخؿ، ولجأت بعض الدوؿ ذات االقتصاديات الضعيفة إلى صندوؽ النقد الدولي خوفا مف 

 اإلفبلس.
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حتى انفجرت أزمة  2008زمة الرىف العقاري لسنة لـ يتعاؼ االقتصاد العالمي مف أ 
الديوف السيادية لميوناف منذرة وميددة بتقويض تجربة فريدة كاف مف المؤمؿ أف تتوج نجاحا 
تحقؽ عمى مدى عشرات السنيف بدأت بوحدة اقتصادية وتجارية ناجحة كاف مف المفترض أف 

، ركود 2008زمة المالية العالمية تنتيي بأرقى أشكاؿ التكامؿ االقتصادي، فقد نتج عف األ
في االتحاد األوروبي ترتب عميو ضخ سيولة لمتحفيز، فتمت اإلستدانة الخارجية، وىو ما نتج 
عنو تباطؤ النمو فالعجز عف سداد الديوف السيادية التي تضخمت حتى وصمت في إيطاليا 

مميار يورو، فإف  350 مميار يورو، وفي اليوناف 700تريميوف يورو، وفي إسبانيا  1.7إلى 
انفجار أزمة الديوف السيادية األوروبية كانت بفعؿ غياب الثقة أيضا في األسواؽ األوروبية، 

وىو ما ، نتيجة لموقؼ المستشارة األلمانية  السمبي  اتجاه اليوناف بعدـ تقديـ أي عوف ليا
تقرير آفاؽ االقتصاد انعكس أثره سمبا عمى كافة األسواؽ، كما ذكر صندوؽ النقد الدولي في 

، أف تداعيات أزمة الديوف السيادية المتفاقمة في منطقة اليورو، ستؤثر عمى 2011العالمي 
 استقرار النظاـ المالي العالمي.
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 أىمية الدراسة:
تأتي أىمية الدراسة في خطورة األزمة االقتصادية اليونانية عمى االتحاد األوروبي  

رو"، وفي ظؿ بيئة اقتصادية غير مستقرة جراء األزمات التي يواجييا الذي يعتبر موطف "اليو 
االقتصاد العالمي، وجد اليورو نفسو في طاحونة أزمة تعتبر األسوأ في تاريخو، فأوروبا 
تعاني مف تحديات اقتصادية كبيرة وذلؾ بعد ظيور مشكمة تفاقـ الديوف العامة والعجز في 

تحاد األوروبي وانتشار أزمة الديوف السيادية والتي تيدد الموازنات العامة في معظـ دوؿ اال
بإفبلس بعض الحكومات منطقة اليورو خاصة منيا اليوناف، التي تفاقمت ديونيا العامة 
وأصبحت تيدد استقرارىا االقتصادي بؿ وتيدد االستقرار االقتصادي األوروبي ككؿ، وىكذا 

 ، وما ينذر بأزمة مالية عالمية كبيرة.منطقة اليوروتضع عبلمات استفياـ عمى مستقبؿ 

 *أىداؼ الدراسة:
 يمكف تمخيص بعض أىداؼ الدراسة في النقاط التالية: 

إسقاط الضوء عمى األزمة اليونانية باعتبارىا مف أكثر تضررا مف بيف الدوؿ االتحاد  -
 .األوروبي

 ية التي دفعت لؤلزمة وتحميميا.الوقوؼ عند األسباب الرئيس -
 معرفة أثر األزمة عمى منطقة اليورو -

 *مبررات اختيار المكضكع:
إّف اختيار موضوع األزمة االقتصادية في منطقة اليورو دراسة حالة اليوناف كموضوع  

نما يرجع لعدة اعتبارات تتمخص فيما يمي:  لمدراسة ليست مف قبيؿ الصدفة وا 
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 ة:االعتبارات الذاتي-أ

لعؿ أحد أىـ الدوافع الذاتية وراء اختيار ىذا الموضوع ىو ميولنا الشخصي والعممي  
لمبحث عف ىذا الموضوع، باإلضافة إلى أّننا نتأثر بكؿ ما يحدث في منطقة اليورو، وىذا ما 

 يدفعنا نتساءؿ عف أسباب عدـ إيجاد حموؿ نيائية ليذه األزمة حتى اآلف.

 المكضكعية:االعتبارات -ب

اقتصادي وكدولة عضو في -تـ اختيار اليوناف كنموذج لمدراسة نظرا لموقعيا الجيو -
االتحاد النقدي واالقتصادي األوروبي وأيضا أوؿ الدوؿ األوروبية المتأثرة باألزمة 

 العالمية.
 ديناميكية وقمة الدراسات األكاديمية التي تتناولو. -

 *إشكالية الدراسة:
 مى منطقة اليورو؟ع 2008المالية أثرت األزمة  أي مدىى إل 

 *التساؤالت الفرعية:
 ؟المالية ما المقصود باألزمة االقتصادية -
 ما اليدؼ مف إنشاء العممة األوروبية الموحدة "اليورو"؟ -
 ما ىي األسباب الرئيسية المسببة لؤلزمة المالية اليونانية؟ -

 *فرضيات الدراسة:
 ف أجؿ معالجة اإلشكالية المطروحة يتـ طرح الفرضيات التالية:م

 .مات االقتصاديةالعممة األوروبية الموحدة ىي التي ساىمت في حؿ األز نشاء إ .1
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لموقوع األوروبي ىو السبب تأىيؿ اليوناف لبلنضماـ إلى االتحاد االقتصادي  زجع .2
 زمة.في األ

 .ف حؿ األزمةماالتحاد األوروبي عجز  .3

 *حدكد الدراسة:
 اإلطار الزماني:-

نظر ما تضمنو مف محطات  2017إلى  2007تـ اختيار الحقبة الزمنية مف  
 تاريخية ىامة ومفصيمة إلبراز مكامف اإلشكاؿ والغموض حوؿ الظاىرة المدروسة.

 اإلطار المكاني:-

 تشمؿ الدراسة عمى وجو الخصوص االتحاد األوروبي عامة واليوناف خاصة. 

 *أدبيات الدراسة :
الدراسات السابقة ومف ىنا تطرقنا في  ف معالجة أي موضوع دوف الرجوع إلىال يمك 

 موضوعنا إلى العديد مف الدراسات نوجزىا فيما يمي:

المتوسطي في ضوء -التعاوف األوروبي دراسة  سايؿ سعيد، وردت تحت عنواف .1
، مذكرة ماجستير جامعة تيزي وزو [2011-2007]األزمة االقتصادية العالمية 

. حيث تناولت ىذه الدراسة النظريات المفسرة لؤلزمة االقتصادية، 2012/2013
 وكيفية إدارتيا.

دة النقدية رواؽ خالد، وردت تحت عنواف أثر الديوف السيادية عمى واقع ومستقبؿ الوح .2
. تناولت ىذه الدراسة أزمة 2012/2013األوروبية، مذكرة ماجستير جامعة بسكرة 

منطقة اليورو وتحميميا مف خبلؿ أسباب ىذه األزمة والنتائج التي أدت إلييا 
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وتداعياتيا عمى مكانة اليورو الدولية ومستقبمو كعممة أوروبية موحدة، وقد خمص 
خيرة أبرزت عمى سط  الوجو اآلخر لمعممة الموحدة الباحث إلى أف أزمة اليورو األ

والمشكبلت الحقيقية التي يمكف أف تواجو االتحاد النقدي، وذلؾ مع تصاعد الديوف 
 السيادية مما وضع المنطقة بأكمميا في مأزؽ خطير.

دراسة بوصبيع صال  رحيمة، وردت تحت عنواف التكتبلت االقتصادية في ميزاف  .3
راسة في العبلقات السببية بيف انتشار األزمات والتكتؿ األزمة العالمية، د

دراسة حالة اليوناف ضمف التكتؿ األوروبي، مذكرة ماجستير، جامعة -االقتصادي
. جاءت ىذه الدراسة لمحاولة الوقوؼ عمى فترة التكتبلت 2010/2011بسكرة 

الضوء االقتصادية في نشر األزمات داخؿ رقعتيا الجغرافية مف عدمو، مع تسميط 
 عمى أزمة اليوناف في منطقة اليورو ومعرفة آثارىا عمى التجربة األوروبية.

 *اإلطار المنيجي:
لموصوؿ إلى اإلجابات حوؿ التساؤالت عمدنا االستعانة بمجموعة مف المناىج  

 والنظريات إلضفاء صفة العممية عمى الموضوع.

 :المنيج الكصفي 

وصفي الذي يقـو عمى جمع الحقائؽ في ىذه الدراسة عمى المنيج ال اعتمدنا
والمعمومات حوؿ الظاىرة باألزمة، ووصفيا لموصوؿ إلى األسباب والعوامؿ التي تتحكـ فييا 

 اء البحث.ز ويستخدـ بكثافة في كامؿ أج

 :المنيج التاريخي 

وىو منيج ييدؼ إلى البحث في حيثيات الظاىرة المطروحة وتحميميا وتفسير 
اس لفيـ المشاكؿ المعاصرة، والتنبؤ بما سيكوف عميو في المستقبؿ، الحوادث التاريخية، كأس
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وقد اعتمدنا عمى ىذا المنيج لدراسة التطور التاريخي النضماـ اليوناف لبلتحاد األوروبي، 
وكذلؾ تتبع خطوات الوصوؿ إلى االتحاد االقتصادي والنقدي األوروبي وتبنى اليوناف لمعممة 

 األوروبية الموحدة.

 المفاىيمي: *اإلطار
 األزمة:-أ

االنقطاع المفاجئ في مسيرة النظاـ االقتصادي بحيث ييدد سبلمة ىذا النظاـ  
 ويقوضو.

 األزمة االقتصادية:-ب

فترات اضطرابات عنيفة واختبلالت اقتصادية حادة، تقطع سير عممية إعادة اإلنتاج  
 ومستوى الطمب المحقؽ.الرأسمالي الموسع التي تظير الفرؽ الشاسع بيف مستوى اإلنتاج 

 الطمب:-ت

ىي الكمية التي يكوف لممستيمؾ مستعدا لشرائيا عند مختمؼ األسعار وخبلؿ فترة  
 زمنية معينة مع افتراض بقاء األشياء األخرى عمى حاليا.

 العرض:-ث

يقصد بيا بالكميات التي يكوف المنتجوف )البائعوف( عمى استعداد تاـ لبيعيا فعبل في  
 ترة زمنية معينة نتيجة تفاعؿ مجموعة مف العوامؿ.السوؽ في ف

 فائض القيمة:-ج



 مقدّمة
 
 

9 
 

ىي فكرة استخدميا "كارل ماركس" في حواره حول االقتصاد السياسي، وىي تعبر عن  
 العمل المنجز الزائد عن العمل الضروري لحاجة العامل.

 ماكرو اقتصادي:-ح

كينز ىو الدخل واالستيالك واالستثمار يتحدث عنيا بصورة إحدى سمات نظام  
 كميات كمية.

 الكساد:-خ

ىي فترة االنحسار واليبوط في كافة األنشطة االقتصادية، وتشمل زيادة البطالة  
 وانخفاض الناتج الكمي وىبوط الصناعات وغيرىا.

 الحكومي: اإلنفاق-د

ة لمسمع والخدمات االستيالكية الحكومي في مجموع القيم النقدي اإلنفاقيتمثل  
واالستثمارية، التي تشترييا الحكومة والتي تشمل السمع والخدمات، إضافة إلى نفقاتيا في 

 بناء المدارس والمستشفيات والطرق والمشروعات االستثمارية...إلخ

 الرهن العقاري:-ذ

تيالكية أو ما يمتمكو المستيمك لمحصول عمى خيارات متعمقة بالتمويل كالقروض االس 
 قروض توسع النشاط التجاري.
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 اليورو: منطقة-ه

ىو االسم الذي يطمق عمى دول االتحاد األوروبي المنضمة إلى عممة الموحدة  
 اليورو.

 سعر الصرف:-ي

ىو السعر الذي عنده تكون البنوك المركزية قادرة وراغبة في مبادلة عممة معينة  
 بالعمالت األخرى )السعر الرسمي(.

 لدين  السيادي: ا-م

ىو دين عمى حكومة دولة من دول العالم مقّوم بعممة غير عممتيا المحمية، وعمى  
ذلك الفرق بين الدين الحكومي والدين السيادي ىو في طبيعة عممة اإلصدار التي يتم عمى 

 أساسيا اقتراض الحكومة.

 تقسيم الدراسة:*
الدراسة إلى ثالثة فصول وكل فصل إلى مبحثين أو ثالثة وكل مبحث إلى  تنقسم 

 ثالثة مطالب باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة.

 االقتصادية. األول: اإليطار المفاهيمي لألزمة الفصل

فمن خالليا تطرقنا لمفيوم األزمة االقتصادية وأسبابيا والنظريات المفسرة ليا، وكيفية  
ألول، وكذلك إبراز دور وكاالت التصنيف في تفعيل األزمة بتحديد إدارتيا في المبحث ا

 مفيوم وكاالت التصنيف وأنواعيا، وأزمة الرىن العقاري األمريكي في المبحث الثاني.
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 الفصؿ الثاني: أكركبا مف السكؽ المشتركة إلى االتحاد النقدم.

وقد تناولنا في ىذا الفصؿ نشأة وتطور اإلتحاد األوروبي في المبحث األّوؿ، وصوال  
وع الدستور األوروبي في المبحث إلى العممة الموحدة "اليورو" في المبحث الثاني، وأخيرا مشر 

 الثالث.

 أما الفصؿ الثالث: أزمة منطقة اليكرك )اليكناف نمكذجا(.

ففي ىذا الفصؿ تطرقنا إلى خمفيات أزمة الديوف اليونانية التي تتمثؿ في انضماـ 
اليوناف لبلتحاد األوروبي، وطبيعة االقتصاد اليوناني، والمؤشرات الرئيسية لبلقتصاد اليوناني 
في المبحث األوؿ، كما أشرنا إلى بداية األزمة المالية اليونانية وأسبابيا وانعكاساتيا عمى 
االتحاد األوروبي في المبحث الثاني، وأخيرا قمنا بوضع نظرة مستقبمية المنطقة اليورو مف 

 خبلؿ مجموعة مف السناريوىات.



 

 

 

 

 

 
 الفصؿ األكؿ:

 اإلطار المفاىيمي لألزمة
 االقتصادية.
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 تمييد:
عمى الرغـ مف تعدد المؤلفات حوؿ الحوادث التاريخية لؤلزمات المختمفة التي  

صادفت البشرية خبلؿ القروف الماضية، إاّل أّف اإلسياـ النظري العممي مف أجؿ تأسيس 
، فتفسير  األزمات وبحث جوانبيا أمر  نظرية متكاممة لعمـ األزمات مازاؿ محدودا حتى اليـو

عرؼ عمى حقيقة العوامؿ التي ساىمت في نشوئيا والتي أدت إلييا، وعدـ شاؽ وصعب، والت
 اإلنخذاع باألعراض التي تشكميا الظاىرة الخارجية أمر غير ميسور.

وبسبب العولمة المالية، واألزمات الدورية التي يتعرض ليا النظاـ الرأسمالي، أصيب  
ا العالـ، ولعؿ أف األزمة المالية االقتصاد العالمي بأزمة اقتصادية خطيرة جدا لـ يشيدى

األخيرة التي تعرضت ليا الواليات المتحدة األمريكية ىي خير دليؿ، وىذا ما سنتعرؼ عميو 
 في الفصؿ األوؿ.
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 المبحث األكؿ: مفيـك األزمة االقتصادية.
يعتبر موضوع األزمات مف المواضيع الحساسة مثيرة االىتماـ لدى العديد مف  
ف واالقتصادييف، فميما كانت نوعيا اجتماعية، سياسية، اقتصادية ونوع المجاؿ الذيف الباحثي

وقعت فيو فميا آثار سمبية تكوف مدمرة ومف ىنا فنحف في صدد الحديث عف األزمات 
 االقتصادية.

لذلؾ سنعرض في المبحث لتقديـ تعريؼ األزمة االقتصادية )المطمب األوؿ(، ثـ  
زمات االقتصادية )المطمب الثاني(، وطريقة التغمب عمييا عف طريؽ النظريات المفسرة لؤل

 إدارة األزمات في )المطمب الثالث(.

 المطمب األكؿ: تعريؼ باألزمة االقتصادية كأسبابيا.
 تعريؼ األزمة لغة كاصطالحا:-1
 تعني الشدة والقحط.لغة: -أ

مواقؼ سمبية كانت أو  تعني حالة توتر ونقطة تحوؿ تتطمب قرارا ينتج عنواصطالحا: -ب
 إيجابية تؤثر عمى مختمؼ الكيانات ذات العبلقة.

أو أنيا حالة غير عادية تخرج عف نطاؽ التحكـ والسيطرة وتؤدي إلى توقؼ حركة  
العمؿ أو ىبوطيا إلى درجة غير متعادة، بحيث تيدد تحقيؽ األىداؼ المطموبة في الوقت 

 .1المحدد

 ريؽ بيف المفاىيـ التالية:وقصد فيـ األزمة البد مف التف 

 
                                                           

 يزهت انزايعت اإلعاليٍت،فثذٟ سؽ١ذ ا١ٌاصجٟ، "إداسج األصِاخ ِٓ ٚدٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، دساعح ِٛضٛػ١ح"، غضج،  - 1

 .723، ؿ.2199، أفش٠ً 2، اٌؼذد 91اٌّجٍذ 
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 مفيـك المشكمة: .1

تمثؿ حالة توتر وعدـ الرضا وىي السبب الحالة غير مرغوب فييا نتيجة لوجود  
بعض الصعوبات التي تعيؽ األىداؼ أو الوصوؿ إلييا، وتعتبر المشكمة عف حدث لو 

ألفضؿ حؿ شواىد وأدلة تنذر بوقوعو بشكؿ غير مفاجئ يجعؿ مف السيولة إمكانية التوصؿ 
 بشأنيا.

 مفيـك الصدمة: .2

وىي شعور فجائي حاد غير متوقع الحدوث، وىذا الشعور مركب مف الغضب  
والذىوؿ والخوؼ، وقد تكوف الصدمة ىي أحد عوارض األزمات أو أحد نتائجيا التي تولدت 

 .1عند انفجارىا بشكؿ فجائي سريع ودوف سابؽ تمييد أو إنذار

 الكاقعة:  .3

كونات النظاـ حدث وانتيى أثره، ويكوف تأثيرىا عمى جزء مف وىي خمؿ في أحد م
 النظاـ، ومف ثـ ال يترتب عمييا حدوث تيديد لمنظاـ بأكممو كما ىو الحاؿ بالنسبة لؤلزمة.

 الكارثة: .4

تعبر عف حالة مدمرة حدثت فعبل ونجـ عنيا ضرر في الماديات أو غير الماديات أو  
تبقى دوف حسـ فترة طويمة والتي تتحوؿ إلى كارثة فيي كبلىما معا، أو أنيا المشكمة التي 

غالبا المسببة لؤلزمات، فرغـ اتفاؽ األزمة والكارثة في كوف كؿ منيما موقفا مفاجئا إاّل أّف 
الكارثة تختمؼ عف األزمة فييا ينج عنيا مف خسائر فادحة وليس في حد ذاتيا أزمة تدخؿ 

ال يمكف توقعيا أو توقع حجـ الضرر الناجـ  اإلنساف بصورة سيئة، وبالتالي فيي كوارث

                                                           
 .324، ص.مرجع نفسوال - 1
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عنيا وثـ ينتظر حتى تنتيي الكارثة ومعرفة ما أسفرت عنو مف نتاج التي قد تسبب أزمات 
ومف خبلؿ كؿ ىذا يمكف  1مثؿ: أزمات السكف والمأوى، وانعداـ األمف وسيطرة الفوضى

 تعريؼ األزمة عمى أنيا:

زف تتسارع فيو األحداث وتتبلحؽ وتختمط موقؼ محرج ومعقد، وحالة مف عدـ التوا 
فيو األسباب والنتائج، وتفسر عف جممة مف النتائج غير المتوقعة، وصعوبة في اتخاذ 
القرارات الشيء الذي يقتضي ضرورة البحث عف أساليب وحموؿ مستحدثة غير تقميدية 

نحو وضع لمخروج منيا أو التقميؿ مف حدتيا، كما يمكف أف تكوف األزمة كنقطة تحوؿ 
طبلؽ القدرات اإلبداعية  أفضؿ باعتبارىا فرصة لتحديد نقاط الّضعؼ في النظاـ المعني وا 

 . 2لبناء أسس نظاـ جديد أقوى

 أنكاع األزمات:-2
ال يوجد تصنيؼ موحد ألنواع األزمات حيث تختمؼ باختبلؼ األسس التي يعتمدىا  

 ؼ األزمات وفقا لممعايير التالية:الباحثوف في إجراء التصنيؼ ليذه األزمات ، وعادة تصن

 أنكاع األزمات كفقا ألثرىا )مادية أك معنكية(:-أ

 :األزمات المادية 

وىي أزمات ذات طابع اقتصادي، ومادي وكمي، وقابمة لمقياس ويمكف دراستيا  
 3والتعامؿ معيا ماديا وبأدوات تتناسب مع طبيعة األزمة.

                                                           
1

، ِزوشج ِمذِح ١ًٌٕ تذاعٍاث أصيت يُطمت انٍٕسٔ عهى انششاكت األٔسٔ يتٕعطٍت دساعت حانت انزضائشاد٠ح تٍٛسغٟ، ٔ -

 .5،3، ؿ ؿ. 2192-2197ؽٙادج اٌّاجغر١ش، جاِؼح تغىشج: لغُ اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚاٌرجاس٠ح، 
د "دساعت حانت انشٍْ انعماسي فً انٕالٌاث انعٕنًت االلتصادٌت ٔاألصياث انًانٍت: انٕلاٌت ٔانعالٔاد٠ح اٌؼمْٛ،  - 2

 .7، ؿ.2197-2192األِش٠ى١ح، أطشٚدح ١ًٌٕ ؽٙادج دورٛساٖ، جاِؼح تاذٕح: لغُ اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح،  انًتحذة
3
جاِؼح  ،8002نغٍادٌت انُارًت عٍ األصيت انًانٍت انعانًٍتاألصيت انًادٌت ٔانًصشفت ٔاِذّذ ػّاد ػثذ اٌؼض٠ض،  - 

 .5، ؿ2195، 77، اٌؼذد 99جٍذ ذىش٠د، ِجٍح ذى٠ٛٓ ٌٍؼٍَٛ اإلداس٠ح ٚااللرقاد٠ح، ِ
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 :األزمات المعنكية 

نفسي، وشخصي، وغير ممموس، وال يمكف اإلمساؾ بأبعادىا  وىي أزمات ذات طابع 
 بسيولة، وال يمكف رؤية أو سماع األزمة بؿ يمكف الشعور بيا.

 األزمات كفقا لدرجة شدتيا )الخفيفة أك العنيفة(:-ب

 :األزمات الخفيفة 

وىي تمؾ األزمات التي يكوف تأثيرىا عمى البيئة الداخمية والخارجية، تأثيرىا محدودا 
 خفيفا يسيؿ التعاطي معو وعبلجو يكوف بشكؿ فوري وسريع.و 

 :األزمات العنيفة 

وىي أزمات بالغة الشدة والعنؼ تعصؼ بالمنظمة ويكوف تأثيرىا عنيفا، وىي تؤثر 
 .1عمى كؿ مكونات المنظمة بمستوياتيا المختمفة

 أنكاع األزمات كفقا لشمكليا )جزئية أك عامة(:-ج

 :األزمات الجزئية 

ات تطوؿ جزءا مف كياف المنظمة أو النظاـ، وليس كمو ويكوف الخوؼ مف وىي أزم
 أف استمرار األزمة قد يمتد إلى باقي أجزاء النظاـ.

 :األزمات العامة 

وىي أزمات تغطي كافة أجزاء الكياف )سواء كاف مؤسسة أو منظمة أو شركة( وىو 
 يؤثر عمى كافة أطراؼ النظاـ وأشخاصو.

                                                           
إ٠صاس ػثذ اٌٙادٞ ِذّذ، إعرشاذ١ج١ح إداسج األصِاخ: ذأف١ً ِفا١ّٟ٘ ػٍٝ ٚفك إٌّظٛس اإلعالِٟ، جاِؼح تغذاد، ِجٍح  - 1

 .1، 8، ؿ ؿ. 2199، د٠غّثش 42، اٌؼذد 93االلرقاد٠ح اإلداس٠ح، ِجٍذ اٌؼٍَٛ 
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 لمدل تكرارىا )كحيدة أك متكررة(: أنكاع األزمات كفقا-د

  :األزمات الكحيدة 

 وىي أزمات فجائية، غير دورية، ويصعب التنبؤ بوقوعيا.

 :األزمات المتكررة 

 .1وىي أزمات تتسـ بالدورية والتكرار ويمكف التنبؤ بيا والسيطرة عمييا 

 أنكاع األزمات كفقا لمكضكعيا:-ق

ذا المعيار قد تظير أزمة بيئية أو أزمة وتصنؼ حسب المجاؿ الذي وقعت فيو وفؽ ى 
سياسية أو أزمة اقتصادية، وفي داخؿ كؿ نوع تظير تصنيفات فرعية مثؿ األزمة المالية 

 ضمف األزمة االقتصادية.

 :األزمات المالية 

ال يوجد تعريؼ أو مفيـو محدد لؤلزمة المالية. لكف المفاىيـ البسيطة لممصطم  ىو  
راب حاد ومفاجئ في بعض التوازنات االقتصادية يتبعو انييار عدد أف األزمة المالية: إضط

 .2مف المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى القطاعات األخرى

 :أزمات مديكنية 

وىي أزمات تعني أف بمد أو مجموعة مف البمداف أصبحت غير قادرة عمى خدمة  
 .3ديونيا وتسديدىا

                                                           
 .723، ؿ. يشرع عابكا١ٌاصجٟ،  - 1
، األصِح اٌّا١ٌح اٌذ١ٌٚح: ٔظش٠ح ٌألصِح أَ أصِح ٔظش٠ح، ٍِرمٝ دٌٟٚ دٛي األصِح اٌّا١ٌح ٚااللرقاد٠ح اٌذ١ٌٚح ِٙذٞ ١ٍِٛد - 2

 .2، ؿ.2111ش أورٛت 29-21 ، جاِؼح عط١ف،ٚاٌذٛوّح اٌؼا١ٌّح
انًزهت انزضائشٌت ناللتصاد ِض٠ٛد إتشا١ُ٘، فرشاخ ذأش١ش األصِاخ اٌّا١ٌح ػٍٝ اٌمطاع اٌّاٌٟ ٚاٌّقشف اٌؼشتٟ،  - 3

 .933، ؿ.2192، أفش٠ً 9، جاِؼح اٌّذ٠ح، اٌؼذد ٔانًانً
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 :أزمات عممة 

بسرعة بالغة بشكؿ يؤثر عمى قدرة العممة عمى  تحدث عندما تتغير أسعار الصرؼ 
أداء ميمتيا كوسيط لمتبادؿ أو مخزف لمقيمة، وتحدث تمؾ األزمات لدى اتخاذ السمطات 

 النقدية قرار بخفض سعر العممة.

 :أزمة مصرفية 

وىي نوع مف األزمات التي يتعرض فييا بنؾ أو عدد مف البنوؾ لعدـ القدرة عمى  
 . 1ودائع، عند حدوث تدافع شديد لممودعيفمواجية طمبات سحب ال

  زمة النقديةاأل:  

تتضمف ىبوطا شديدا في قيمة العممة الوطنية يسبقو أو يصاحبو انخفاض حاد في 
االحتياطات األجنبية لدى السمطات النقدية ،وتممس ىذه األزمة مف خبلؿ اتجاه األفراد 

 األجنبيةلعممة الوطنية إلى العممة والمؤسسات نحو تحويؿ الموجودات المالية والنقدية با
لتجنب اليبوط المتوقع في قيمة العممة الوطنية، الذي قد يحدث نتيجة لظيور اختبلؿ عمى 
صعيد االقتصاد الكمي وتصب  السمطات النقدية في ىذه الحالة غير قادرة في الدفاع عف 

تبني نظـ صرؼ مرنة السعر الثابت لمعممة الوطنية ، مما يجبرىا عمى التخمي عنو لصال  
 .2وخاصة عندما تسود مستويات سعر صرؼ ال تنسجـ مع واقع االقتصاد  الكمي

                                                           
، 87اٌؼذد  اإلداسة ٔااللتصاد، يزهت ،ٔض٘اْ ِذّذ عٙٛ، األصِح اٌّا١ٌح اٌؼا١ٌّح اٌشإ٘ح اٌّفَٙٛ، األعثاب، اٌرذاػ١اخ - 1

 .255،254، ؿ ؿ .2191
، يزهت رايعت ديشك١ً٘ ػجّٟ ج١ًّ، "األصِاخ اٌّا١ٌح، ِفِٙٛٙا ِٚؤؽشاذٙا ٚإِىا١ٔح اٌرٕثؤ تٙا فٟ تٍذاْ ِخراسج،  - 2

 . 17، ؿ.217، اٌؼذد 91اٌّجٍذ 
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 األزمة االقتصادية مف قراءة الكاقع إلى بركز المفيكـ:-3
لقد طالت اإلقتصادات مجموعة مف األزمات كونت في مجمميا قطيعة داخؿ المسار 

رف التاسع عشر والنصؼ األوؿ مف القرف النمو، وذلؾ منذ بروز الرأسمالية خاصة طواؿ الق
ذا كانت كؿ أزمة تتسـ بالخصوصيات مف حيث نوعيتيا أو الظروؼ التي ترتبط  العشريف وا 
بيا فإّف الباحثيف المتخصصيف يتفقوف كميـ عمى وجود عدة مؤشرات مشتركة لكؿ األزمات 

نخفاض في األسعار منيا: انحسار قوي لمستوى اإلنتاج، إفبلس الشركات، شيوع البطالة، ا
ىذه ىي العمبلت الدالة عمى تقمب األوضاع بعد أف كانت الحياة االقتصادية قد مرت مف 
حالة انتعاش ووسع إلى حالة ركود وانكماش وبالتالي عندما تصؿ األزمة إلى عمقيا تظير 

 .1مف جديد عناصر تقمب األوضاع في اتجاه معاكس

وفترات االنكماش تتوالى وتتناوب، ويرجع وىكذا بدأت فترات اإلزدىار )انتعاش(  
( الذي قاـ بوصؼ األزمة وربطيا بالدوريات 1860الفضؿ لبلقتصادي الفرنسي )جوكبلر 

( والتي ميزت اإلنتاج الرأسمالي خبلؿ القرف التاسع عشر Cycleاالقتصادية الكبلسيكية )
 وتمر بعدة مراحؿ منيا:

 :مرحمة االنتعاش 

ار إلى الثبات، أما النشاط االقتصادي، فيزداد ببطء تميؿ مستوى العاـ لؤلسع 
 وينخفض سعر الفائدة والمخزوف السمعي.

 :مرحمة الركاج أك الرخاء 

يتمثؿ في بدأ األسعار باالرتفاع التي تؤدي إلى تشجيع المؤسسات المنتجة لزيادة  
 حجـ اإلنتاج فيزداد حجـ الدخؿ والعمالة.

                                                           
، ؿ.ؿ. 2111ّغشب، اٌّشوض اٌصمافٟ اٌؼشتٟ، : اٌداس اٌث١ضاءاألصيت االلتصادٌت انعانًٍت، َٚحٍ فرخ هللا ٌٚؼٍٛ،  - 1

993 ،998. 
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 :مرحمة األزمة 

عار باليبوط وتزايد المخزوف ويبدأ الخوؼ التجاري في االنتشار يتمثؿ في بدأ األس 
 وارتفاع أسعار الفائدة.

 :مرحمة الكساد 

تنخفض األسعار بسبب كساد التجارة وضعؼ النشاط االقتصادي وكثرة البطالة  
عمى فبالتالي الصفة المميزة لمدورة االقتصادية ىي صفة االنتشار بكونيا ليا أثر كبير 

 .1مختمفةاألنشطة ال

حسب قوؿ ى ولتقديـ بمفيوـ األزمة االقتصادية وتحديد األسباب المؤدية إلييا عم 
( أمرا صعبا وذلؾ مف خبلؿ مقاؿ بعنواف "مفيوـ األزمة في النظرية J.Attali"جاؾ أتالي" )

االقتصادية" النظاـ بالضوضاء "ال يوجد بنظري ال نياية وال بداية لبلزمة" ولكف ميما كاف 
 :2دولية أو داخمية أو سياسية أـ اقتصادية فيمكف التقديـ ببعض المفاىيـ المتعمقة بيا  شكميا

األزمة االقتصادية مف الناحية الداخمية )الوطنية( تتمثؿ حسب تعريؼ أحد المعاجـ  -
السياسية في تمؾ اليزة والخمؿ الذي يصيب النظاـ االقتصادي لمدولة بالشكؿ الذي 

( 1929بظيور الكساد وانتشار البطالة مثؿ أزمة الكساد ) يعيؽ الدورة االقتصادية
مف الناحية االقتصادية والتجارية، وتصاعد االضطرابات واالحتجاجات الجماىيرية 
مف الناحية االجتماعية والسياسية واألمنية لمدولة، وعادة ما تحدث األزمات 

تدفؽ رؤوس أمواؿ  االقتصادية نتيجة ألزمة ثقة في النظاـ المالي مسببيا الرئيسي
ضخمة لمداخؿ يرافقيا توسع مفرط وسريع في اإلقراض دوف التأكد مف المبلئمة 

                                                           
دساعت تحهٍهٍت ٔفك ًَٕرد -اَعكاعاث األصيت انًانٍت انعانًٍت عهى األيٍ انغزائً فً انٕطٍ انعشبًدتاس دّضج، - 1

(SWOT ،) :2192ِزوشج ِمذِح العرىّاي ِرطٍثاخ ؽٙادج اٌّاجغر١ش فٟ اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح، الرقاد دٌٟٚ، جاِؼح تغىشج-

 .2، ؿ.2197
 .5، ؿ يشرع عابكمْٛ، اٌؼ - 2
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اإلئتمانية لممقترضيف وعندما يحدث إنخفاض في قيمة العممة، يؤدي لحدوث ما 
يسمى التدفقات الرأسمالية لمخارج، وعميو فاألزمة االقتصادية عادة ما تكوف امتداد أو 

 مالية سابقة ليا.نتيجة حتمية ألزمة 
( في مقاؿ صدر في Harvardومف الناحية الدولية والعالمية: لقد عرفيا "ىارفارد" ) -

" أّف األزمة Managing the crisis you to preventتحت عنواف " 1995
االقتصادية خاصة عمى المستوى الدولي، تتمثؿ في ذلؾ االضطراب المفاجئ الذي 

قطر ما سرعاف ما ينتشر لؤلقطار األخرى. وىي  يطرأ عمى التوازف االقتصادي في
تطمؽ بصفة خاصة عمى االضطراب الناشئ عف اختبلؿ التوازف بيف اإلنتاج 

فاألزمة االقتصادية بصفة عامة يقصد  1واالستيبلؾ في الدورة االقتصادية الدولية
لمعالـ  حالة حادة مف المسار السيء لمحالة االقتصادية ببلد أو إلقميـ أو»عمى أّنيا: 

بأسره، تبدأ عادة جراء انييار أسواؽ الماؿ، وترافقيا ظاىرة جمود أو تدىور في 
النشاط االقتصادي تتميز بالبطالة، اإلفبلس، التوترات االجتماعية وانخفاض القدرة 

نقص  . كما تعرؼ أيضا األزمة االقتصادية: انحدار الطمب 2الشرائية
نقص مف جديد ري  اليد العاممةتسخفض األجورتدني األسعاراإلنتاج

 .3لمطمب: ىذه ىي معادلة الدائرة المغمقة لؤلزمة
مف خبلؿ التعاريؼ يمكف القوؿ أف األزمات االقتصادية داخمية كانت أـ عالمية  -

 تتميز بالخصائص التالية.
 

                                                           

 1
ِزوشج ١ًٌٕ ؽٙادج اٌّاجغر١ش  ،8022-8002انًتٕعطً فً ظٕء األصيت االلتصادٌت -انتعأٌ األٔسٔبً عا٠ً عؼ١ذ، -

 .29، ؿ.2197/2192فٟ اٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح، جاِؼح ذ١ضٞ ٚصٚ: لغُ اٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح،
لرقاد٠ح اٌذا١ٌح ػٍٝ جٙٛد ِىافذح اٌفمش، أصِح اٌذ٠ْٛ اٌغ١اد٠ح فٟ ِٕطمح ا١ٌٛسٚ، ػض٠ضج تٓ ٠غ١ّٕح، أشش األصِاخ اال - 2

 .945، اٌؼذد اٌصاٌس، ؿ.يزهت إداسة األعًال ٔانذساعاث االلتصادٌت
 .22، ؿ. يشرع عابكٌٚؼٍٛ،  - 3
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 :خاصية نقص المعمكمات 

زمة، بما أي وجود نقص واض  في البيانات والمعمومات البّلزمة أثناء وقوع األ 
ينعكس في صورة مف عدـ وضوح الرؤية لدى صناع القرار ومف ثـ عدـ القدرة عمى تحديد 

 االتجاىات السميمة لصناعة القرارات الفاعمة.

 :خاصية المفاجأة 

أي أف األزمة تؤدي إلى أحداث مفاجئة كبرى وعنيفة عند وقوعيا وتجنب انتباه جميع  
كاف ذلؾ عمى مستوى القطاع االقتصادي أـ الوحدة  األطراؼ ذات العبلقة بالمنطقة سواء

 .1االقتصادية وىكذا تخرج التصورات عف سيطرة صانع القرار فيصب  عاجزا أماـ األزمة

 :خاصية االضطراب كالتردد 

تكف مف عدـ القدرة عمى تقدير ما يحممو المستقبؿ لمنشاط االقتصادي وحركة أفراد  
 قعات سمبية كبيرة قد تعصؼ بيا مستقببل.المجتمع، إذ أف ىناؾ احتماالت وتو 

 :خاصية ضيؽ الكقت 

فالحدث المفاجئ ال يتي  وقتا كافيا لمرد عميو  واالستجابة لو إذ أف الرّد عميو يجب  
 .2أف يكوف سريعا لما يمثمو مف تيديد لممصال  القومية

                                                           
يزهت كهٍت بغذاد نهعهٕو  شت١ح،األصِح اٌّا١ٌح: ِفِٙٛٙا، أعثاتٙا ٚأؼىاعاذٙا ػٍٝ اٌثٍذاْ اٌؼفش٠ذ وٛسذً، وّاي سص٠ك،  - 1

  .5، 2، ؿ ؿ. 21اٌؼذد االلتصادٌت، 
اٌٍّرمٝ اٌذٌٟٚ دٛي األصِح اٌّا١ٌح ٚااللرقاد٠ح ٚاٌذٛوّح  انتأعٍظ انُظشي نألصيت انًانٍت انعانًٍت،داِذٞ ِذّذ،  - 2

 .2، ؿ.2111أورٛتش  29-21اٌّا١ٌح، عط١ف، 
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 أسباب األزمات االقتصادية:-4
جموعة مف األسباب والعوامؿ المؤدية إّف األزمات ليست وليدة ذاتيا بؿ نتيجة لم 

لنشوءىا ، ولمعالجتيا اليتـ دوف معرفة ألسبابيا ولؤلزمة مقدمات تدؿ عمييا وشواىد تشير 
 :1إلى حدوثيا منيا

 غير الوقائي والغير الحذر وذلؾ مف االنغبلؽ  التحّرر االقتصادي والتجاري والمالي
حجـ ودور القطاع المالي في الكبت المالي، بما في ذلؾ ضغط االفتراض، وصغر 

االقتصاد والتي تشكؿ إنييار أسواؽ األوراؽ المالية والتوسع في من  اإلئتماف وتدفقات 
 رؤوس األمواؿ الضخمة.

 ي عممية تتبع درجة اإلفصاح عف اـ المحاسبي والرقابي والتنظيمي ىضعؼ النظ
ظة المصارؼ المعمومات، خصوصا فيما يتعمؽ بالديوف المعدومة ونسبتيا في محف

االئتمانية إضافة لعدـ االلتزاـ بالقانوف الخاص بالحد األقصى لمقروض المقدمة 
لممقترضيف نسبتيا مف رأس ماؿ المصرؼ، حيث أظير مثبل: التتبع التاريخي 
لؤلزمات االقتصادية، أف التنظيـ والرقابة يأتياف دائما بعد حدوث األزمة، أماـ عدـ 

التنبؤ المسبؽ والدقيؽ بحدوث األزمات االقتصادية  النجاح الدائـ لمحكومات في
 .2والوقاية منيا في المستقبؿ

  التغيرات والتطورات التكنولوجية مثؿ المخترعات الجديدة والتي تحوؿ دوف ارتفاع
 الطمب عمى بعض المنتجات والخدمات واالستثمار في بعض القطاعات.

                                                           
 . 97، ؿ . يشرع عابك تٍٛسغٟ، - 1
، سعاٌح ِمذِح ١ًٌٕ ؽٙادج دورٛساٖ، أصيت يُطمت انٍٕسٔ ٔظشٔسة تفعٍم االعتخًاساث انعشبٍت انبٍٍُتصلٟ، ١ٌٕذج س - 2

 92، ؿ.2194-2195(، جاِؼح تغىشج، لغُ اٌؼٍَٛ اٌرجاس٠ح، LMDاٌطٛس اٌصاٌس )
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 ولية، وذلؾ مف خبلؿ حروب ظيور األحداث السياسية واألمنية اإلقميمية والد
ونزاعات، قد تيدد الطرؽ البحرية الحيوية لمنقؿ التجاري عبر الممرات المائية 
والبحار، أو تيدد بقطع اإلمدادت النفطية والموارد الطبيعية األخرى مما يخمؽ تنوع 
مف االستنفار في األسواؽ العالمية فترتفع أسعار الطاقة ومعيا أسعار المنتجات 

فتحدث أزمة اقتصادية دولية مثؿ ما كاف عميو الشأف أثر "أزمة الطاقة  األخرى،
عندما قامت جامعة الدوؿ العربية يحضر بيع النفط العربي الجميع  1973األولى 

 .19731اإلسرائيمية في أكتوبر -الدوؿ الغربية المؤيدة إلسرائيؿ في الحرب العربية

 قتصادية.اال الثاني: النظريات المفسرة لألزمةالمطمب 
إّف األزمات االقتصادية عرفت منذ بدأ التاريخ البشري، وذلؾ عمى اعتقاد "برنارد  

( ولنتيجة انعكاساتيا السمبية عمى التطورات االقتصادية Bernard Rosierروزيي" )
لمشعوب، ظيرت أفكار وتيارات نظرية مختمفة سعيا لفيـ ىذه األزمات وأسبابيا  جتماعيةواال

ية التنبؤ بيا وكؿ ىذا بيدؼ التحكـ والسيطرة عمييا والتقميؿ مف خسائرىا عمى ومدى  إمكان
االقتصادات المختمفة، ومع اختبلؼ ىذه النظريات بيف التي تفترض أف األزمات االقتصادية 
حالة جبرية وطبيعية وبيف التي تقدـ شروحا بنيوية  ليا مف خبلؿ االعتقاد بوجود أسباب 

 ثت األزمة.ىيكمة غير طبيعية أحد

 :2وعميو سنحاوؿ فيما يمي استعراض أىـ ىذه النظريات 

 : الكالسكيةالنظرية-1
 .3ستيوارت ميؿ"،آدـ سميث" و"دافيد ريكاردو" و"جوف  "مفكري ىذه النظريةمف أبرز 
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فعند تطرقيـ إلمكانية ظيور أزمات في النظاـ االقتصادي الرأسمالي أو الميبرالي أكد  
د ألية إمكانية الحدوث أزمات خطيرة وكبرى والسبب في ذلؾ يعود  حسبيـ ىؤالء أّف ال وجو 

لوجود نظاـ طبيعي يطمقوف عميو تسمية "اليد الخفية" الذي يعمؿ يشكؿ آلي لمحفاظ عمى 
التوازف والتناغـ في األسواؽ وبالتالي التكيؼ مع جميع التغيرات التي قد تطرأ عميو، وتجنب 

االقتصادي الميبرالي فآدـ سميث يستبعد مثبل إمكانية حدوث أي أزمة محتممة في النظاـ 
أزمات بطالة في األسواؽ الرأسمالية ألّف كؿ شخص يتقدـ لمعمؿ سيجد أف اآلليات الطبيعية 
المتحكمة في السوؽ كفيمة باستيعاب طمبات العمؿ دوف تدخؿ الدولة أو البشر في تحقيؽ 

ؿ الدولة في الشؤوف االقتصادية حرصا ذلؾ، ومف ىنا عارض أصحاب ىذه النظرية تدخ
  .           1عمى عدـ تخريب االنسجاـ الطبيعي لمسوؽ الميبرالية

 النظرية الماركسية:-2

ينطمؽ "كارؿ ماركس" في مؤلفو "رأس الماؿ" بأف ظيور األزمة االقتصادية أمر 
ؿ( التي تستند حتمي وطبيعي، فيي ناتجة مف تناقض تاريخي بيف الثنائية )العمؿ والرأسما

، فيعتبر أف مالؾ وسائؿ اإلنتاج 2إلييا التراكـ والتطور فيي تبني عمى منازعة إيديولوجية
 )الرأسمالي( يستولي عمى ناتج مجيود العمؿ )العماؿ( عبر "فائض القيمة"، ويقوـ بتوظيفيا

جور في في عمميات االستثمار )التراكـ( فيرتفع اإلنتاج )فائض اإلنتاج(، في حيف تبقى األ
مستويات منخفضة فتنقص القدرة االستيبلكية لمطبقة العاممة ويتسع تفقيرىا، وىذا ما يؤدي 
األزمات التي ال تمثؿ حاالت عارضة خارجية المنشأ بؿ ىي كامنة في صيرورتو التاريخية 
 إذ تزداد اليوة بيف الرأسمالييف والعماؿ ويزداد عدد الجيش االحتياطي الصناعي المتعطؿ مما
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يؤدي إلى تكويف طبقة ىائمة مف المجتمع غير المستيمكة في حيف تراكـ السمع في األسواؽ 
 .1فتحدث األزمات تموى األخرى  إلى أف يصؿ النظاـ الرأسمالي إلى حدوده فينيار ويزوؿ

فالرأسمالية مف خبلؿ حركيتيا تؤدي عبر اإلزدواجية التي تستند إلييا إلى نقص  
ووفرة اإلنتاج، وتمعب األزمات دور ضبط الحياة االقتصادية إلى أف  االستيبلؾ لدى العماؿ

لى جانب ىذا فقد بينت  تصؿ ىذه األخيرة إلى األزمة الكبرى المحيطة بالنظاـ الرأسمالي، وا 
مجريات التاريخ أف تنبؤات ماركس لـ تتحقؽ، وأف الرأسمالية لـ تمن  مف البمداف المتطورة بؿ 

الظاىرة اإلمبريالية نفسا جديدا قبؿ أف يأتي تدخؿ  الدولة ليساىـ إف الرأسمالية وجدت في 
في تدعيميا واستمراريتيا  كما حدث بعد أزمة الثبلثينات. ولكف إبراز محدودية التوجو 
اإليديولوجي لماركس ال يعني تجاوزا مطمقا لتحميبلتو االقتصادية، إذ أنيا ال تزاؿ تمثؿ 

تجمى في المكانة التي أعطاىا لمعمؿ كأساس لمتنمية والتراكـ، فأّوال ي ،مرجعا عمميا ذو أىمية
 وثانيا بإبراز مخاطر اليّوة بيف العرض والطمب )قوى اإلنتاج، مستوى األجور(

تأويبلت نظرية أخرى لؤلزمات االقتصادية ارتبطت بعّدة  1930فمقد ظيرت قبؿ عاـ  
 معطيات:

الذي يتجمى في عجز المنظومة  1894مسألة االدخار واالقتراض )توغاف بارونوفكي  .1
 االقتصادية عمى مبلءمة مستوى االدخار مع حاجيات التراكـ )االستثمار(.

مع إمكانيات الطمب  1908مسألة مبلءمة القدرات االنتاجية )االقتصادي أفتاليوف  .2
النيائي حيث يتجمى تفاوت في الزمف بيف مستوى االستثمار ومستوى االستيبلؾ مما 

 ر في اإلنتاج.يؤدي إلى وف
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مسألة ارتفاع التكاليؼ في مرحمة اإلزدىار والتي تؤدي إلى نقص في معدؿ األرباح  .3
 .1الذي يعتبر المرجع األساس لعمميات التراكـ

 النظرية الكنزية:-3
سميت ىذه النظرية بيذا اإلسـ نسبة لرائدىا البريطاني "جوف مينار كينز" فيي تدعو  

ماكرو اقتصادي(، مبنيا أف األزمة تنتج عف تفاوت مف الطمب إلى اعتماد بمقاربة الكمية )
 . 2 اإلنتاج الوطني()والعرض الكمي  (الكمي )االستيبلؾ واالستثمار عمى مستوى الوطني

التي تعبر ابرز دليؿ عمى  1929فارتبطت ىذه النظرية بظيور أزمة الكساد العظيـ  
ة حدوث األزمات في النظاـ الرأسمالي فشؿ أطروحات النظرية الكبلسيكية التي نفت إمكاني

،وبالتالي أدت ىذه النظرية الكتشاؼ الخمؿ فيو واقتراح حموؿ ليذه األزمات ال النتقاد النظاـ 
، فيذه النظرية في تفسيرىا لؤلزمات االقتصادية تؤكد أّف كمما ارتفع 3االقتصادي الميبرالي

ر ال يرتفع بنفس النسبة مع الدخؿ الدخؿ الفردي يرتفع معو االستيبلؾ، ولكف ىذا األخي
ويعود السبب إلى أف األفراد يدخروف أكثر وبالتالي كمما ارتفع دخميـ يمجئوف لبلستيبلؾ 
وذلؾ وفقا لحاجاتيـ األساسية والباقي لبلدخار ليذا فسر كينز ىذه الظاىرة )بقانوف ميؿ 

الحتفاظ ألفراد بالنقود الناس لبلدخار(. ومف ناحية أخرى يفسر كينز أف الدوافع النفسية 
يؤدي إلى فيض في االدخار وما ينتج عف ذلؾ زيادة في معدالت الفائدة في السوؽ فبالتأكيد 
تؤدي إلى ظاىرة "عدـ كفاية الطمب" أي حدوث تراجع عمى السمع االستيبلكية التي تنتجيا 

األولوية لبلدخار الشركات أو المصانع، وىذا كمو سبب العوامؿ النفسية لؤلفراد الذيف يعطوف 
عمى االستيبلؾ، ففي ظؿ ىذه الظروؼ يدرؾ المستثمر بمخاطر االستثمار وبالتالي تراجع 
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نسبة استثماراتيـ وتتزايد أعداد البطالة، فإذا قّؿ االستيبلؾ، يقؿ االستثمار، وكّمما تراجع 
 . 1االستثمار تأثر مستوى التشغيؿ فيذا بالطبع تؤدي لظيور األزمة

عت ىذه النظرية إلى ضرورة تدخؿ الدولة ومعالجة األزمة االقتصادية مف ومف ىنا د 
اإلنفاؽ الحكومي ودورىا في تفعيؿ عمؿ السياسة النقدية والمالية لتنشيط االقتصاد والتحكـ 

 .2في األزمات االقتصادية

 االقتصادية. المطمب الثالث: إدارة األزمة
ألزمة بشكؿ عاـ، فيي تصيب النظاـ إّف األزمة االقتصادية باعتبارىا جزء مف ا 

االقتصادي الوطني والدولي وتشؿ حركتو، وبيدؼ التغمب عمييا والخروج منيا والعودة 
لموضع الطبيعي والتقميص مف سمبياتو، وضع الباحثوف والميتموف بميداف إدارة األزمات 

 مجموعة مف الخطوات المتبعة لتحقيؽ إدارة فعالة لؤلزمة وىي:

 كقؼ:تقدير الم-1
في ىذه المرحمة، يسعى متخذي القرار االقتصادي سواء كاف ذلؾ عمى المستوى  

الحكومي )وزراء المالية واالقتصاد( أو عمى مستوى القطاع الخاص )رجاؿ األعماؿ، 
المستثمريف...إلخ( إكتشاؼ واستيعاب وفيـ اإلشارات األولية المتعمقة باحتماؿ حدوث 

ة عمى رصد وتسجيؿ اإلشارات التي تنذر بقرب انفجار األزمة األزمة، وبالتالي تقـو العممي
 مثؿ:

 .االرتفاع غير الحقيقي في أسعار األسيـ 
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  تفاقـ العجز في الميزاف التجاري، وميزاف المدفوعات وتصاعد أزمة الديوف واستنزاؼ
 احتياطي العمبلت األجنبية.

 ربات وتدىور العممة التطورات غير اإليجابية في سعر الفائدة وسعر الصرؼ والمضا
 الوطنية.

 .الحروب والتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

وإلنجاح ىذه المرحمة البد مف وضع "نظاـ اإلنذار المبكر لؤلزمات االقتصادية وذلؾ 
قامة أنظمة  مف خبلؿ توفير القاعدة المعموماتية وتوفير نظـ تتسـ بالكفاءة والفاعمية، وا 

 افة المؤسسات ذات الصمة بمواضيع األزمات االقتصادية والمالية.اتصاؿ وتنسيؽ مع ك

 التخطيط العممي:-2
مف الصعب أف تمنع وقوع شيء لـ تتنبأ أو تنذر باحتماؿ وقوعو وليذا السبب فمف  

الضروري تصميـ المشاىد )السيناريوىات( مختمفة، التي قد تكوف عمى شكؿ دراسات أو 
والحموؿ التي تمكف تفعيميا وتطبيقيا لمخروج مف األزمة أبحاث أو توصيات تتصور السبؿ 

والتي ظيرت  1998االقتصادية فمثبل: األزمة االقتصادية التي شيدىا االقتصاد البرازيمي 
فييا توصيات ودراسات عمى تشكؿ مشاىد تتصور ضرورة تدخؿ السمطات البرازيمية لرفع 

البرازيؿ وبالتالي التخفيؼ مف تبعات سعر الفائدة بيدؼ التصدي لخروج رؤوس األمواؿ مف 
    .1األزمة

 التدخؿ لمعالجة األزمة:-3
فييا تتـ اختيار عّدة وسائؿ لمحد مف األضرار ومنعيا مف االنتشار لتشمؿ األجزاء  

األخرى التي لـ تتأثر بعد في المجتمع، وتتوقؼ ىذه المرحمة في إدارة األزمات عمى طبيعة 
 الحادث الذي وقع.
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 فادة مف األزمة:اإلست-4
فييا تبدأ مرحمة استنتاج الدروس مف جراء عبلج األزمة والحد مف خطورتيا، حيث  

يتي  لمديري األزمة مف تحصيؿ الحماس الزائد والخبرة وتكاثؼ الجماعة في مواجية الخطر 
 أو األزمة.

ف ولتحقيؽ النجاح في إدارة األزمات االقتصادية يجب عمى مدير األزمة التفريؽ بي 
 ثبلثة أنواع مف األزمات االقتصادية السابقة الذكر منيا:

  األزمة الدورية: ىي أزمة عامة، تصيب كؿ القطاعات االقتصادية وىي أكثر عمقا
 مف األزمات األخرى.

  األزمة الوسيطية: وىي تحدث نتيجة اختبلالت وتناقضات جزئية في عممية تكرار
 مة الدورية.اإلنتاج، وىي اقؿ اتساعا وشموال مف األز 

  ،األزمة الييكمية: تصيب عادة مجاؿ معيف في القطاع االقتصادي مثؿ أزمة الطاقة
ذا كانت األزمة الييكمية تقتصر قطاع واحد مف القطاعات، فإّنو البد  أزمة الغذاء وا 
مف أف يكوف قطاعا بالغ األىمية، ولكف عمى الرغـ مف ىذا ال يمكف لؤلزمة الييكمية 

 .1رية وذلؾ لعدـ تمويميا عمى القطاعات األخرىالتحوؿ ألزمة دو 
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 : ككاالت التصنيؼ كدكرىا في تفعيؿ األزمة.المبحث الثاني
أدى انفتاح األسواؽ المالية واإلفراط في إصدار المنتجات المالية إلى تسارع ظيور 

طاعات األزمات المالية فييا وترابطيا، وانتقاؿ عدواىا بيف ىذه األسواؽ، وامتدادىا إلى الق
األخرى، وزيادة عدد الفاعميف والمتسببيف فييا، حتى أصب  واضحا اآلثار العميقة لتمؾ 
األزمات المالية العالمية عمى االقتصاديات المتقدمة والصاعدة عمى حّد سواء، فنذكر عمى 
سبيؿ المثاؿ: وكاالت التصنيؼ اإلئتمانية، حيث تعددت أنواعو في السنوات العشر األخيرة 

   قرف الماضي وحتى الوقت الراىف.ال مف

 المطمب األكؿ: تعريؼ بككاالت التصنيؼ.
 مفيـك التصنيؼ اإلئتماني:-1

بعد صدور مؤشرات الجدارة اإلئتمانية ألوؿ مرة مف طرؼ "جوف مودي" عندما  
، انتشر 1909صنؼ سندات شركة السكؾ الحديدية في الواليات المتحدة األمريكية سنة 

ني لمحكومات والمؤسسات والسندات عمى نطاؽ واسع وازدىر، وتعددت التصنيؼ اإلئتما
أنواعو، وأصب  ىناؾ العديد مف الوكاالت المحمية واإلقميمية والعالمية التي تقـو بو، والتي 
مف أبرزىا وكالة "موديز لخدمة المستثمريف"، ووكالة "ستاندر آف بور" ووكالة "فيتش 

ي تقويـ قدرة الدوؿ الشركات والمؤسسات المالية عمى لمتصنيؼ" وكؿ منيا يمارس نشاطو ف
دولة، حيث تنشر فروع ىذه  100الوفاء بالتزامات المالية لصورة دورية فيما يزيد عف 

الوكاالت التي تتمتع بتأثير قوي في عالـ الماؿ واكتسبت ثقة الحكومات والمستثمريف في 
 .1كثير مف دوؿ العالـ

                                                           
األواد١ّ٠ح  ،ٔكاالث انتصٍُف اإلئتًاًَ فً صُاعت األصياث فً األعٕاق انًانٍت ٔيتطهباث إصالحٓادٔس ِذٟٔ أدّذ،  - 1

 .52، ؿ.2197، جٛاْ 91ٌٍذساعاخ االجرّاػ١ح ٚاإلٔغا١ٔح، اٌؼذد
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رأي وكالة التصنيؼ في تقويـ بأنو عبارة عف عممية  يعرؼ التصنيؼ اإلئتماني )عف 
تيدؼ إلى توفير المعمومات والتقييـ المستقبؿ بشأف مدى مبلئمة المؤسسات المالية وقدرتيا 
عمى الوفاء بإلتزامات التعاقدية، أو جودة األوراؽ أو المنتجات المالية، وفي نفس الوقت، ال 

 الوفاء بالتزاماتيا. يعتبر التصنيؼ ضمانا بقدرة المؤسسة عمى

كما أف التصنيؼ اإلئتماني عبارة عف رأي محمؿ متخصص أو مؤسسة متخصصة  
حوؿ: المبلءة اإلئتمانية العامة لمطرؼ المقابؿ أي قدرة الطرؼ المقابؿ ورغبتو في الوفاء 

 بالتزاماتو المالية.

ءة المالية وتعتبر درجة التصنيؼ اإلئتماني عف رأي وكالة التصنيؼ في تقويـ المبل 
والرغبة في الدفع المصدر الورقة المالية عمى الوفاء بالديوف ومقابمة اإللتزامات المالية 
الحالية والمستقبمة بشكؿ كامؿ وفي الوقت المحدد، كما يحّوؿ كثيرا عمى درجة التصنيؼ 
اإلئتماني التي تمنحيا والحاالت التصنيؼ خصوصا لمحكومات والمؤسسات المالية 

ية في توقع حدوث مخاطر عدـ الدفع بناء عمى معايير كمية ونوعية، إذا أصبحت والمصرف
أسواؽ رأس الماؿ حساسة لدرجة التصنيؼ اإلئتماني التي تصدرىا وكاالت التصنيؼ 
اإلئتماني، ذلؾ أنيا تؤثر عمى قدرة الشركات والدوؿ عمى الدخوؿ إلى أسواؽ رأس الماؿ 

 طموب.العالمية والحصوؿ عمى التمويؿ الم

وباإلضافة إلى ذلؾ فإف غياب المعمومات الكافية التخاذ قرار االستثمار في شراء  
األدوات المالية المصادرة، يدفع المستثمر إلى المجوء إلى التصنيؼ اإلئتماني لقياس مستوى 
المخاطر المالية وقدرة المديف عمى الوفاء باإللتزامات المالية، كما أف تغيير السندات 

 .1يؤثر عمى أسعارىا في أسواؽ األوراؽ المالية المصدرة

                                                           
 .75، ؿ .يشرع َفغّ، ِذٟٔ - 1
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 درجات التصنيؼ اإلئتماني:-2
تقـو وكاالت التصنيؼ اإلئتماني بإصدار درجات التصنيؼ اإلئتماني تعبر عف رأي  

المصدر ورغبتو عمى مقابمة التزاماتو المالية بشكؿ كامؿ وفي الوقت المحدد مثؿ الفوائد، 
غيرىا، ويعتمد المستثمريف عمى درجات التصنيؼ اإلئتماني أصؿ  القرض، ومبمغ التأميف و 

 بصفتيا مؤشر لمدى قدرتيـ عمى استرجاع األمواؿ المستحقة ليـ والتي قاموا باستثمارىا.

ونظيرا إجراء عمميات التصنيؼ، تستخدـ وكاالت التصنيؼ اإلئتماني العالمية رموزا  
والتي تندرج ضمف نوعيف مف مستوى  في شكؿ حروؼ أبجدية لمداللة عمى جودة اإلئتماف،

 المخاطر اإلئتمانية وىي:

 :درجة اإلستثمار 

، Aa ،A ،Aaaوىي مؤشر النخفاض درجة المخاطر اإلئتمانية، وتأخذ الرموز: " 
Bbb"" :وذلؾ بالنسبة لوكالتي "موديز" والرموز ،BBB ،AAA ،AA ،A بالنسبة لوكالتي ."

 "ستاف آندبورز" وفيتنش لمتصنيؼ.

 المضاربة: درجة 

، B ،Caa ،Ca ،Cوىي مؤشر الرتفاع درجة المخاطر اإلئتمانية، وتأخذ الرموز " 
Ba" بالنسبة لوكالة موديز، والرموز ،"CCC ،CC ،C ،B BB بالنسبة لوكالتي ستاندر آف "

 .1بورز وفيتش التصنيؼ

 كما تضيؼ وكاالت التصنيؼ اإلئتماني أرقاـ أو إشارات عمى يميف درجة التصنيؼ 
لمداللة عمى مستوى الجودة اإلئتمانية ضمف كؿ درجة تصنيؼ، حيث تضيؼ وكالة موديز 

 .32أو  2أو  1" ىي Caa" إلى "Aaأرقاما لدرجات التصنيؼ اإلئتماني مف "

                                                           
 .97ؿ.، 2192جأفٟ، 27، يزهت انبٍاٌ ٚواالخ اٌرق١ٕف أ١ّ٘ح ائرّا١ٔح ذذد اٌّجٙش،دتٟ ػثذ اٌشد١ُ اٌط٠ًٛ،  - 1
 .95ؿ.يشرع َفغّ، ػثذ اٌشد١ُ اٌط٠ًٛ،  - 2
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 المطمب الثاني: أنكاع التصنيفات اإلئتمانية.
ار الفترة تتعدد أنواع التصنيفات اإلئتمانية مف خبلؿ تقسيميا وفؽ عدة معايير )معي 

الزمنية، معيار األداة المصنفة، معيار الجية المصنفة، معيار طالب الصنؼ(، إاّل أف 
التركيز ينصب عمى دراسة أىـ نوعيف مف ىذه التصنيفات حيث يتعمؽ النوع األوؿ 
بالتصنيؼ اإلئتماني السيادي ألىمية في أنو مفتاح التصنيفات اإلئتمانية األخرى، أما النوع 

ص بالتصنيؼ اإلئتماني لممصاريؼ بصفة مثاال عمى أحد أىـ أنواع المؤسسات الثاني خا
 المالية وىي المصارؼ.

 التصنيؼ اإلئتماني السيادم:-1
 مفيكـ التصنيؼ اإلئتماني السيادم:-أ

يعّرؼ التصنيؼ اإلئتماني السيادي بأنو رأي وكالة التصنيؼ اإلئتماني في تقويـ  
مالية السيادية ورغبتيا في الوفاء بالتزاماتيا المالية بشكؿ األمؿ الحالة المستقبمية المقدرة ال

 وفي الوقت المحدد.

وكميا حصؿ البمد عمى تصنيؼ إئتماني سيادي مرتفع، كمما انخفضت احتماالت عدـ  
تصنيؼ إئتماني سيادي مرتفع، كمما حصؿ البمد عمى تصنيؼ إئتماني سيادي مرتفع، كمما 

فاء باإللتزامات المالية في حاؿ تعرض البمد لؤلزمات المالية انخفضت احتماالت عدـ الو 
واالقتصادية، وتستخدـ وكاالت التصنيؼ اإلئتماني معايير كمية وموضوعية لتحديد مخاطر 

صدار درجة التصنيؼ اإلئتماني السيادي  .1اإلئتماف السيادية وا 

ديونيا المستحقة ويعّبر التصنيؼ اإلئتماني السيادي عف مخاطر عدـ سداد الدولة ل 
في سوؽ األوراؽ المالية، وبالتالي فإف تخمؼ الحكومة عف سداد ديونيا لمحكومات األخرى 

                                                           
1 - Nobert Gaillard, Les agences de notation, la découverte, 2010, p.128. 
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والمؤسسات المالية الدولية مثاؿ صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي ال يؤدي إلى تخفيض 
 درجة التصنيؼ اإلئتماني السيادي إلى درجة "د" وىي درجة عدـ السداد، ذلؾ أنو يؤخذ
باالعتبار في تحميؿ التصنيؼ اإلئتماني السيادي معمومات أخرى تتعمؽ بالرغبة في سداد 
الديوف المستحقة باإلضافة إلى المبلءة المالية لذلؾ فإف التصنيؼ اإلئتماني السيادي ال يأخذ 
الدرجة "د" إاّل بعد أف تتأكد وكالة التصنيؼ اإلئتماني بأف حالة العجز المالي قد تحقؽ 

عؿ ولـ يعد باإلمكاف تفادييا، وأنيا ليست ناجمة عف عدـ رغبة الدولة السياسية في سداد بالف
ديونيا المستحقة ،  وتجدر اإلشارة إلى أف نسبة العجز في سداد اإللتزامات المالية لمدوؿ 

خبلؿ الفترة الممتدة  %0.89السيادية المصنفة مف قبؿ وكالة "فيتش" لمتصنيؼ قد بمغت 
، ولـ تسجؿ أية حالة مف العجز في سداد الديوف المستحقة لمدوؿ 2006و 1995بيف عامي 

 1(. BBBوفي  AAAالتي أعطيت درجة االستثمار في التصنيؼ اإلئتماني السيادي )مف 

 التصنيؼ اإلئتماني لممصارؼ:-2
تعتبر درجة التصنيؼ اإلئتماني لممصارؼ عف رأي وكالة التصنيؼ اإلئتماني  مفيكمو:-أ

مكانية دخوؿ المصرؼ في صعوبات مالية، وبالتالي ندى احتياجو إلى الدعـ في مدى إ
 والمساعدة المالية في المستقبؿ.

وتبدأ خطوات إعداد التصنيؼ اإلئتماني لممصرؼ بقياـ وكالة التصنيؼ بتحميؿ البيئة  
دارة العميا االقتصادية والتشغيمية لو ثـ إعداد استبيانا متعمقا بو، بعده يتـ عقد اجتماع مع اإل

لممصرؼ بيدؼ الحصوؿ عمة معمومات عامة عف أنشطة المصرؼ المتنوعة ومناقشة 
البيانات المتقدمة وتقويميا وتحميميا مف أجؿ الوصوؿ إلى النموذج المناسب إلجراء 
التصنيؼ اإلئتماني، عقب ذلؾ يتـ إعداد مسودة التقرير وعرضيا عمى المصرؼ إلجراء 

وزع تمؾ التعديبلت عمى لجاف اإلئتماف التي تجتمع فيما بعد لتحدد تعديبلت مناسبة بعدىا ت
                                                           

و١ٍح اٌؼٍَٛ (، يزهت انعهٕو االلتصادٌت، تٛس٠ؼ، دٚس اٌّؼٍِٛح فٟ أصِح اٌذ٠ْٛ اٌغ١اد٠ح )دساعح داٌح ا١ٌٛٔاْ ؾاَ٘ - 1

 .25-22ؿ ، ؿ2194جاِؼح تاجٟ ِخراس، ػٕاتح،  ،االلرقاد٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش
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خطار المصرؼ بيا رسميا، يتـ نشرىا بعد ذلؾ  درجة التصنيؼ اإلئتماني النيائية وا 
 .1لممستثمريف والجميور بمختمؼ وسائؿ اإلعبلـ واألخبار الصحفية ومواقع األنترنيت

 أشير ككاالت التصنيؼ اإلئتماني:-3
الت التصنيؼ اإلئتماني بشكؿ عاـ بتقييـ المخاطر المتعمقة بإصدارات الديف تقـو وكا 

سواء لمشركات أو الحكومات، وتعد قدرة المصدر عمى الوفاء بتسديد قواعد الديف واألقساط 
 المرتبة عميو أىـ مؤشر لمجدارة اإلئتمانية التي تبنى عمييا التصنيفات مف قبؿ ىذه الوكاالت.

وكاالت التصنيؼ اإلئتماني حوؿ العالـ إال أف ىناؾ ثبلث شركات  ويوجد العديد مف 
بالتحديد يطمؽ عمييا الشركات الثبلث الكبرى وىي "ستاندر آف بوزري وموديز وفيشا". وكميا 

 شركات أمريكية المنشأ.
مف  %80وتسيطر كؿ مف "ستاندر آندبورز" و"موديز" عمى تصنيؼ أكثر مف  

سواء لمشركات أو الحكومات أو البمديات والحكومات المحمية إصدارات الديف حوؿ العالـ 
، فإف الشركات  فيما تعد فيتش أقؿ سمعة نسبيا، مقارنة بالشريكتيف  اآلخرتيف، وبالعمـو

 مف سوؽ إصدارات الديوف في العالـ. %95و 90الثبلث تسيطر عمى ما يراوج بيف 
ناعة التصنيؼ اإلئتماني، وتتميز ىذه الوكاالت الثبلثة بخبرتيا الطويمة في ص 

مكاناتيا الكبيرة المادية منيا والبشرية، واستمدت شيرتيا المتزايدة مف كونيا الوحيدة تقريبا  وا 
القادرة عمى إجراء جميع أنواع التصنيفات اإلئتمانية السيما التصنيفات السيادية، وتصنيؼ 

المرتفعة، باإلضافة إلى مختمؼ أنواع الديوف والمنتجات المالية المركبة ذات المخاطر 
 2انتشارىا الواسع في عدد كبير مف دوؿ العالـ.

 
                                                           

ع٠ٛغٟ، دٚس ٚواالخ اٌرق١ٕف االئرّأٟ فٟ دذٚز األصِاخ اٌّا١ٌح ٚأؼىاعاذٙا ػٍٝ االلرقاد اٌجضائشٞ،  ّضج تٓد - 1

 .513، ؿ2194، عثرّثش 78 ، جاِؼح أدساس، اٌؼذديزهت انحمٍمت
، جاِؼح يزهت االلتصادىفاءج ٚاالعرمشاس فٟ األعٛاق اٌّا١ٌح، أدّذ تٓ ٔؼّْٛ، دٚس اٌٛواالخ االئرّا١ٔح فٟ ذذم١ك اٌ - 2

 .47-41ؿ ، ؿ2193جٛاْ ، 92لغ١ٕط١ٕح، اٌؼذد 
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 ككالة مكديز لخدمة المستثمريف: -أ

تعد مف أىـ مصادر التصنيفات اإلئتمانية، كما أنيا توفر بيانات بحثية وأدوات  
مؤسسسة في جميع انحاء   2400تحميمية لتقويـ مخاطر اإلئتماف، وتستفيد منيا أكثر مف 

محمؿ ائتماني ، وتقـو 1000موظؼ منيـ اكثر مف  4000الـ . ويعمؿ لدييا مايقارب الع
 وكالة موديز باجراءات التصنيفات اإلئتمانية التالية:

 تصنيؼ إئتماني سيادي. 100 -
 تصنيؼ لمشركات. 12000 -
 تصنيؼ لمسندات المالية العامة. 29000 -
 تصنيؼ لممنتجات المركبة عالية المخاطر. 9600 -

 (Poors & Standard ة ستاندر آندبكرز: )ككال-ب

تعتبر أحد أىـ وكاالت التصنيؼ اإلئتماني في تقديـ المعمومات عف األسواؽ المالية  
العالمية لممستثمريف الراغبيف في اتخاذ القرارات االستثمارية األفضؿ مف خبلؿ تزويدىـ 

ي تخص االستثمار، يعمؿ لدييا بالتصنيفات اإلئتمانية وتقويـ المخاطر واألبحاث المختمفة الت
بمدا حوؿ العالـ، بدأت بإصدار درجات  23موظؼ، تتوزع مكاتبيا في  9000ما يزيد عف 

 .19221التصنيؼ اإلئتماني لؤلوراؽ المالية في سنة 

قامت بإصدار أكثر مف مميوف تصنيؼ إئتماني، وقامت بتصنيؼ ما قيمتو أكثر مف  
تريميوف مميوف دوالر أمريكي  23يؼ ما قيمتو أكثر مف مميوف تصنيؼ إئتماني، وقامت بتصن

 & Poorsمف الديوف، كما تممؾ واحدا مف أىـ مؤشرات األسيـ األمريكية وىو مؤشر 
Standard 

                                                           
1

يزهت انذساعاث ٚ ذضاسب اٌّقاٌخ، أخاٌذ ِمذَ، ٚواالخ اٌرق١ٕف االئرّأٟ ٚاألصِح اٌّا١ٌح اٌؼا١ٌّح، إػادج ذٕظ١ُ  -

 .971-972، ؿ ؿ 9، ِجٍذ 4اِؼح اٌٛادٞ، ػذد جااللتصادٌت ٔانًانٍت، 
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 ككاالت فيتش: لمتصنيؼ:-ج

تعد وكالة فيتش أحد أىـ مف يقدـ التصنيفات اإلئتمانية في معظـ األسواؽ المالية  
بيكا  150 العالمية، تغطي أكثر مف بمدا حوؿ العالـ، أنشأت نتيجة إلندماج شركتي "فيتش" وا 

"، Thanson Financialو" Duff & Pholps، ومف ثـ اإلندماج مع 1997سنة 
"Bankwatch 2000" في سنة. 

" ىو مؤسس ومدير فيمبلؾ )ىي مجموعة دولية( Ladreit de la Charied"مارؾ لدريت" "
 الوكالة اإلئتمانية الثالثة في العالـ.فيو اآلف مؤسس لػ "فيتش" فيي 

تأسس "فيتش" في عيدة "فرانسوا ميتروف"، ىذه العيدة مكنتو مف تأسيس وكالة  
 .1التصنيؼ فأسس "فيتش" المتواجدة في لندف

 إلى النياية العميا ضمف درجة التصنيؼ. 1ويشير الرقـ  

لدنيا ضمف درجة إلى النياية ا 3عمى منتصؼ درجة التصنيؼ والرقـ  2والرقـ  
( إلى -التصنيؼ في حيف تضيؼ وكالتا "ستاندر آف بوز" و"فيتش لمتصنيؼ" )+( أو )

( لمتعبير عمى مستوى الجودة اإلئتمانية B( إلى )AAدرجات التصنيؼ اإلئتماني مف )
 ضمنيا.

ويمكف توضي  مستويات االستثمار والمضاربة ضمف درجات التصنيؼ اإلئتماني  
مف وكالة "موديز ستاندر آف بورز" و"فيتش لمتصنيؼ" مف خبلؿ الجدوؿ  المختمفة حسب كؿ

 :2التفصيمي التالي

                                                           
1 - Marc Ladreit de la Charière, le droit de noter, les agences de notations face à la crise, 

Grasset, Octobre 2012, p.163. 
2 - Marc Ladreit de la Charière, op.cit, p.163. 
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درجات التصنيؼ اإلئتماني حسب ككاالت )اإلئتمانية العالمية( "مكديز"، : يمثؿ 01رقـ الجدكؿ 
 "فيتش"، "ستاندر آف بكز".

 
 ذٛض١خ اٌشِٛص اٌّغرؼٍّح ِٓ لثً ٚواالخ اٌرق١ٕف اإلئرّأٟ اٌؼا١ٌّح 

ِغرٜٛ اٌّخاطش 

 ئرّا١ٔحاإل
 ف١رؼ ٌٍرق١ٕف ِٛد٠ض اٌٛفف

عرأذس آْ 

 تٛسص

ِؼذالخ اٌخغاسج 

 ػٓ وً دسجح

 دسجح االعرصّاس

 Aaa AAA AAA %0016 األوصش أِأا

 جذاسج إئرّا١ٔح ػا١ٌح

Aa1 AA+ AA+ %0.0171 

Aa2 AA AA %0.0374 

Aa3 AA- AA- %0.0781 

جذاسج إئرّا١ٔح 

 ِرٛعطح إٌٝ ػا١ٌح

A1 A+ A+ %0.1436 

A2 A A %0.2569 

A3 A- A- %4015 

جذاسج إئرّا١ٔح 

ِرٛعطح إٌٝ ألً ِٓ 

 ِرٛعطح

Baa1 BB+ BBB+ %0.6050 

Baa2 BB BBB %0.8690 

Baa3 BB- BB- %1.6775 

 دسجح اٌّضاستح

 غ١ش اعرصّاس٠ح

Ba1 BB+ BB+ %2.9040 

Ba2 BB BB %4.6265 

Ba3 BB- BB- %6.5230 

 ِخاطشج

B1 B+ B+ %8.8660 

B2 B B %11.3905 

B3 B- B- %14.8775 

 ِخاطشج ػا١ٌح

Caa1  CCC+ CCC %19.9726 

Caa2 CCC  %26.812 

Caa3 CCC-  %38.4017 

CA   %55.000 

 ِرؼصشج

C   %100.000 

  DDD  

  DD  

 D D  

ضركرات التحكؿ االقتصادم كالتحرير  المصدر: عاطؼ كليـ أندركاس، أسكاؽ األكراؽ المالية بيف
 .126، ص2008، اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي، الطبعة األكلى ،االمالي كمتطمبات تطكيرى
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إّف ىذا الجدوؿ يوض  لنا درجات التصنيؼ اإلئتماني حسب وكاالت التصنيؼ  
 "موديز"، "فيش"، "ستاندر آف بوز".

( Aaa( )AAAيا، حيث يمثؿ الرمز )توض  ىذه الوكاالت الرموز التي نستعمم 
(AAA لكمتا الوكاالت األكثر أمانا، وأقؿ خسارة وتكوف الجدارة اإلئتمانية عالية عند )

(... إلخ وتكوف جدارة +Aa1( ،)AA( و)AAAالحصوؿ عمى أعمى درجة مف ىذه الرموز، )
، Aو )( أA2( أو )+A1( )Aإئتمانية متوسطة عندما تحصؿ أي دولة أو المؤسسة عمى )

A3 ،A-( ودرجة تحصؿ أي دولة والمؤسسة عمى ،)A1( )A+( أو )A2( أو )A ،3 ،A ،)
 ودرجة الخسارة تكوف بأقؿ نسبة أو شبو منعدمة.

ذا كانت جدارة إئتمانية متوسطة إلى أقؿ مف متوسطة إذا المؤسسة أو الدولة   وا 
عالية  عف (، وبحسارة -BB(...حتى )+BB+( )BB( أو )Baa1متحصمة عمى الرمز )

 األولى. كؿ ىذا حسب درجة االستثمار.

( أو Baaأّما فيما يخّص درجة المضاربة: إذا تحصمت المؤسسة عمى الرمز ) 
(BB+( )BBB+( حتى )BB-( أو ،)Caa1( ،)Ccc+( أو ،)ccc فيو في مرحمة ،...)

ذا تحصمت عمى الرمز  %100األكثر خطورة ونسبة الخسارة تكوف   .1مافيي متعثرة تما Dوا 

 المطمب الثالث: أزمة الرىانات العقارية األمريكية.
نظرا لكوف األزمة قد انطمقت مف الواليات المتحدة موطف الرأسمالية، فالعديد مف  

اآلراء تناولت الرأسمالية كنظاـ اقتصادي متعثر لحسب رئيسي األزمة العالمية، وأزمة الرىف 
مب سنبيف سبب ىذه األزمة، )مالية أو العقاري بالدرجة األولى، ومف خبلؿ ىذا المط

                                                           
 .924، ؿ. يشرع عابكِذٟٔ ،  - 1
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رأسمالية(. وحتى يتسنى لنا معرفة طبيعة أزمة الرىف العقاري يجب التعرؼ عمى القروض 
 العقارية عالية المخاطر ثـ بوادر ظيور ىذه األزمة.

 :قركض الرىف العقارم عالية المخاطر -1
المتحدة، عمى أداة مف تعتبر قروض الرىف العقاري عمى تمويؿ اإلسكاف في الواليات  

أدوات اإلئتماف العالمية، باعتبارىا شكؿ مف القروض التقميدية اإلستيبلكية، كما تمن  ىذه 
القروض ايضا ضمانات مف طرؼ الوكاالت الحكومية )فاني ماي، وفريدي ماؾ( ولكنيا 

قروض رىف عقاري عالية تحتوي عمى مخاطر كثيرة، وعمى ىذا األساس صنفت بأنيا 
 . 1طرالمخا

(، وىي قروض بمقترضيف Subprimeقروض الرىف العقاري الثانوية )دوف الممتاز  
 .%55يتميزوف بنسبة الديف إلى الدخؿ تتعدى 

" ىي قروض مقدمة إلى المقترضيف الذي تقؿ لدييـ نسبة القرض إلى Altaقروض " 
 القيمة مقارنة بقروض الرىف العقاري الثانوية.

ألؼ دوالر  5000ىف عقاري ذو مبالغ كبيرة )" ىي قروض ر Jumboقروض " 
 أمريكي إلى مميوف دوالر أمريكي(.

" Un crédit scoreوكذلؾ أف األفراد يخضعوف لتصنيؼ درجة االئتماف لدييـ " 
" تبمغ Prime" حيث نجد أػف القروض الممتازة "Ficoوذلؾ مف قبؿ ما يعرؼ بنقاط الفيكو "

( Alt-A"، ونجد القروض  )Jumboقروض الضخمة "، وكذلؾ ال700نقاط الفيكو أكثر مف 
، ومف 660-500، أما القروض الرىف العقاري الثانوية فتتراوح بيف 730-640فتتراوح بيف 

-65" بيف LTVجية أخرى نجد أف المقترضيف الذيف يتميزوف بنسبة القرض إلى القيمة "
                                                           

اجغرش، جاِؼح ، ِزوشج ِمذِح ١ًٌٕ ؽٙادج ِأصيت انشٍْ انعماسي ٔأحشْا فً األصيت انًانٍت انعانًٍتػثذ اٌغأٟ تٓ ػٍٟ،  - 1

 .12، ؿ.2111/2191داٌٟ إتشا١ُ٘: و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش، 
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" فتكوف Alt-Atيحصموف عمى القروض الضخمة والقروض الممتازة أما القروض " 80%
-60بينما تكوف ىذه النسبة فيما بيف  %100-70نسبة القرض إلى القيمة تتراوح بيف 

 بالنسبة لقروض الرىف العقاري الثانوية. 100%

ولقد كاف القرف األكثر انتشار في السوؽ قروض الرىف العقاري الثانوية ىو القرض  
فائدة األولى ثابت خبلؿ " وىي قروض بسعر الARMالمضموف بالرىف بسعر متغير "

العاميف أو ثبلثة األعواـ األولى، وبعد ذلؾ يعاد تقييميا كؿ عاـ أو كؿ ستة أشير، خبلؿ 
 سنة المقبمة. 28

، نجد 2006أما الجدارة اإلئتمانية لؤلفراد فيي جد منخفضة في ىذا السوؽ ففي عاـ  
لقيمة أكبر تماما مف مف قروض الرىف العقاري الثانوية ليا نسبة القرض إلى ا %1أف 
ليا  %22، %100-90مف ىذه القروض ليا نسبة قرض إلى القيمة بيف  %17و 100%

-70ليا نسبة قرض إلى القيمة بيف  %45، و%90-80نسبة القرض إلى القيمة بيف 
ىذه النسبة جد منخفضة وىي مرتبطة مع المدفوعات المسبقة لمقروض ظيرت عف  80%

لمتدىورة، والتي جعمت مف أسعار الفائدة ترتبط أساسا بالمخاطر طريؽ الجدارة اإلئتمانية ا
 والتي ىي جد مرتفعة.

ومف خبلؿ النظر إلى تقديـ القروض عمى أساس الجدارة اإلئتمانية لممقترضيف نجد  
أف اقتصاديات تمويؿ األسواؽ ىي بطبيعتيا غير المستقرة واآلليات الكبلسيكية لتشكيؿ 

 .1توازنات السوؽ

                                                           
1 - Janguir Remtoula, la crise des Subprimes, édition universitaire européennes EUE, 2010, 

p.100. 
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 ة قركض الرىف العقارم الثانكية:اعفق -2
مميار دوالر مف مجموع الديوف البالغة  9676بمغت قروض الرىف العقاري ذروتيا  
، أكثر مف مستواىا، ومف ناحية أخرى نجد أف 2006مميار دوالر في أواخر عاـ  13293

لقرف معدؿ ديوف الرىف العقاري قد ارتفعت عمى المدى الطويؿ بوتيرة متسارعة في بدابة ا
لتصؿ  1952مف الدخؿ السنوي لمعائبلت سنة  %25الواحد العشريف فقد بمغت أكثر مف 

 .2000سنة  %64إلى 

ومف المسبب الرئيسي لفقاعة القروض الرىف العقاري ىو الزيادة اليائمة لمديونية  
 العائبلت األمريكية مصاحبة النخفاض مفاجئ لمعدالت االدخار.

( في الواليات المتحدة موجودة Subprimeي الثانوية )إف سوؽ قروض الرىف العقار  
. يعني أنيا ليست حديثة النشأة، عمى أساس أف األزمة ظيرت في السنوات 1960منذ 

 األخيرة.

إلى أكثر مف  2001في عاـ  %10زادت القروض العقارية الثانوية زيادة مف نسبة  
 .2006في عاـ  30%

مميار  600ظر إلى ىذه النسبة حيث وصؿ إلى: ونجد أف نمو اإلئتماف كاف قوي بالن 
مميار دوالر في عاـ  190، مقابؿ 2006دوالر مف القروض الجديدة التي منحت في عاـ 

2001. 

مف الناتج  %10، و2007مف مجموع قروض الرىف العقارية في عاـ  %14و 
 .1المحمي اإلجمالي

                                                           
1 - Janguier Remtoula, Op.cit. p.100. 
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كما ىي عميو في ىذه  فممكية العائبلت لمعقار، لـ يعرؼ مف قبؿ معدالت عالية 
، 2006تريميوف دوالر في عاـ  22.3السنوات األخيرة، فمف حيث القيمة اإلجمالية، بمغت 

ضعؼ الدخؿ السنوي لمعائبلت. فزيادة الثورة المرتبطة بالعقارات سمحت لمعائبلت  2.3أي 
عامي  بتخفيؼ أثر الخسارة في قيمة أصوليا المالية نتيجة النفجار فقاعة األنترنيت بيف

 .2002و 2000

فمنذ انتعاش أسعار األسيـ وتسريع وتيرة ارتفاع العقارات أخذت موجة ثانية مف  
 ثروات العائبلت.

مف قروض الرىف العقاري الثانوي أصدرت مف طرؼ  %60.32، 2006وفي عاـ  
مؤسسة، مع نقص المنافسة فيما بينيا، وغالبا  25مف طرؼ  %90.5عشر مؤسسات و

سسة غير متخصصة، وىذه القروض مستيدفة مف قبؿ السود واألقميات مف كانت ىذه المؤ 
   .1أصؿ إسباني والعائبلت ذات الدخؿ المنخفض

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 12اٌؼذد  ، جاِؼح اٌّغ١ٍح،االلتصادٌت ٔانتغٍٍش ٔانعهٕو انتزاسٌت انعهٕو يزهت ،أصِح س٘ٓ اٌؼماس٠ٞٛعفاخ ػٍٟ،  - 1

 .12،17، ؿ ؿ.2111
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 :استنتاج الفصؿ 
األزمة االقتصادية، تعني االضطراب الشديد في تدابير أمور الدولة المالية الذي  

عادة الوضع إلى ا فراغ واسع إلزالتو وا  إلستقامة واالعتداؿ، وليس يحتاج لبذؿ جيد وا 
المقصود باألزمة االقتصادية الخمؿ البسيط في األمور المالية الذي يمكف معالجتو بالوسائؿ 

 العادية.

ونتيجة لبلنعكاسات السمبية لؤلزمة االقتصادية عمى التطورات االقتصادية  
زمات وأسبابيا واالجتماعية لمشعوب، ظيرت أفكار وتيارات نظرية مختمفة سعيا لفيـ ىذه األ

ومدى إمكانية التنبؤ بيا، وكؿ ىذا بيدؼ التحكـ والسيطرة عمييا والتقميؿ مف خسائرىا عمى 
 االقتصادية المختمفة.

 2008وبرزت أكثر سنة  2007بروز األزمة المالية الحادة،التي ظيرت بوادرىا في  
مريكية إلى أزمة وعرفت في السياسة بأنيا أزمة رىوف عقارية في الواليات المتحدة األ

اقتصادية، ولقد أطاحت ىذه األزمة مجموعة مف البنوؾ والمؤسسات المالية، وانخفاض 
 العديد مف  األسواؽ المالية األمريكية واألوروبية وىذا ما دفع الحكومات في التدخؿ.

 
  

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني: 
أكركبا مف السكؽ المشتركة 

 إلى االتحاد النقدم.
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 تمييد:
بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الدوؿ في التفكير بشأف الوحدة النقدية واالقتصادية،  

والتي تعد الخطوات األولى والحجر األساس في تكويف الوحدة النقدية األوروبية، وصوال إلى 
ي، العممة األوروبية الموحدة. التي تمثؿ نموذج الرائد في مجاؿ التكامؿ االقتصادي العالم

التي استطاعت مف خبلليا أف تحقؽ ميزات عديدة لصانعييا، حيث أف إنشائيا تكوف عمى 
شكؿ مراحؿ وخطوات، استطاعت مف خبلليا المجموعة األوروبية مف تكويف اتحاد وتكتؿ 
اقتصادي، وصوال إلى التكامؿ االقتصادي النقدي عمى مستوى إصدار العممة األوروبية 

 عميو في ىذا الفصؿ. الموحدة. وىذا ما سنتعرؼ
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 المبحث األكؿ: نشأة كتطكر االتحاد األكركبي.
يعتبر االتحاد النقدي األوروبي مف أىـ تجارب االندماج والتكامؿ االقتصادي ، حيث  

ظيرت الحاجة الممحة لو بعد انتياء الحرب العالمية الثانية، وما خمفتو مف دمار اقتصادي 
 .1فز األوؿ لمتفكير في إقامة نوع مف التكتؿ والتعاوفألوروبا التي كانت المح

 المطمب األكؿ: السكؽ األكركبية المشتركة.
انبثقت مف إنشاء الجماعة األوروبية لمفحـ والصمب معاىدتيف  1957مارس  25في  

جديدتيف في روما ىما األولى تتمثؿ في إنشاء الجماعة األوروبية لمطاقة الذرية والثانية في 
وىي اتحاد جمروكي يفرض رسوما جمركية موحدة ويتبع سياسة  2الجماعة االقتصاديةإنشاء 

في دمج كؿ مف جماعة الفحـ   نجحت ىذه الدوؿ 1967زراعية موحدة، ومع حموؿ عاـ 
والصمب والجماعة االقتصادية األوروبية وجماعة الطاقة الذرية في منظمة واحدة وفي 

ا اسما شائعا وىي السوؽ األوروبية المشتركة والتي الجماعة األوروبية والتي أطمؽ عميي
عاما، وىذه الفترة تعبير عف  15و 12اتفقت عمى اكتماؿ مقوماتيا في فترة تتراوح بيف 

مرحمة انتقالية نحو السوؽ المشتركة، ويجري التركيز فييا عمى متطمبات إقامة الجمركي ولقد 
 تخمصت أىداؼ تمؾ السوؽ في:

وكية بيف دوؿ األعضاء، وكذلؾ القيود الكمية عمى الواردات إلغاء الرسـو الجمر  -1
 والصادرات مف السمع وكؿ العوائؽ التي تحوؿ دوف انتقاؿ األشخاص ورأس ماؿ.

 إلغاء تعريفة الجمروكية مشتركة اتجاه الدوؿ الغير األعضاء. -2
ما تحقيؽ وتعميؽ المنافسة الحرة في السوؽ المشتركة وتنسيؽ السياسات االقتصادية ب -3

 في ذلؾ السياسة المالية والنقدية ومعالجة االختبلؿ في موازيف المدفوعات.
                                                           

انًزهت أدّذ عؼ١ذ ٔٛفً، االذذاد األٚسٚتٟ فٟ ِطٍغ األ١ٌفح اٌصاٌصح اٌٛالغ ٚاٌرذذ٠اخ، ِشوض دساعاخ اٌٛدذج اٌؼشت١ح،  - 1

 .9.، ؿ2199أفش٠ً  24اٌؼذد ،  انعشبٍت نهعهٕو انغٍاعٍت

 .921، ؿ.2197اٌٛدذج اٌؼشت١ح، ت١شٚخ،  ، ِشوض دساعاخاالتحاد األٔسٔبً ٔانذسٔط انًغتفادة عشبٍادغٓ ٔافؼح،  - 2
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 تدعيـ االستثمار في السوؽ خاصة في المناطؽ المختمفة نسبيا. -4
 .1إقامة بنؾ استثماري أوروبي لدعـ النمو االقتصادي -5

 تكسيع عضكية المجمكعة االقتصادية األكركبية:

بعد أف كانت فرنسا في عيد الجنراؿ  1972توسعت العضوية بدخوؿ بريطانيا عاـ  
قدمت طمبا لدخوؿ العضوية إال أنيا رفضت ذلؾ  1962ديغوؿ ترفض ذلؾ، حيث عاـ 

قامت ثبلثة دوؿ  1961بسبب االرتباط القوي لبريطانيا مع الواليات المتحدة، وفي عاـ 
فرنسا عمى ىذه وافقت  1972المطالبة في الدخوؿ العضوية منيا الدنمارؾ النرويج وفي عاـ 

 الدوؿ إلى النرويج.

لبلتحاد، بعد زواؿ النظاـ العسكري ودعوة الديمقراطية  1981وانضمت اليوناف عاـ  
بعد سقوط أنظمتيا الديكتاتورية، وأصبحت  1986إلييا، وكذلؾ إسبانيا والبرتغاؿ عاـ 

نمسا . انضماـ السويد وال1986دولة عاـ  12المجموعة األوروبية تضـ في عضويتيا 
تأسيس بنؾ مركزي أوروبي والبدء بعممية إصدار وحدة النقدية  1989وفنمندا. أقر عاـ 

وفؽ اتفاقية ما تسريخت، وتطورت بعد ذلؾ بفكرة الفرنسي جاف مونيو  1992أوروبية موحدة 
لمتعاوف األوروبي مف مجموعة الفحـ والصمب إلى السوؽ المشتركة يضـ ستة دوؿ ثـ تسعة 

االتحاد األوروبي الذي يضـ خمسة عشر، ويزداد عددىا لتصؿ إلى خمسة  واثني عشر إلى
بمغاريا، سموفاكيا،  ،والمجر ،وعشريف وذلؾ بانضماـ كؿ مف سموفاكيا ومالطا، التشيؾ، بولندا

، وفي عاـ 2004استونيا، ليتوانيا، قبرص، ومف المتوقع أف تأخذ مقاعدىا في االتحاد عاـ 

                                                           
، هت انعهٕو اإلَغاٍَتيزطاسق سداف، إؽىا١ٌح اٌؼض٠ٛح فٟ االذذاد األٚسٚتٟ ِٓ ع١اعح اٌرٛعغ إٌٝ اٌغ١اعح األٚسٚت١ح، -1

 . 428 .424. ضائش، ؿ ؿ، جاِؼح اٌج2193، اٌجضء اٌصأٟ، جٛاْ 3اٌؼذد
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 28كرواتيا حتى وصؿ العد اإلجمالي  2013و ’ورومانيا انضمت كؿ مف بمغاريا 2007
 .1دولة

 ،دوؿ تسعى باالنضماـ إلييا وىي ألبانيا وآيسمندا، الجبؿ األسود 6كما أف ىناؾ  
التي تعتبر مف الدوؿ المرشحة لبلنضماـ ويتمثؿ اليدؼ األسمى مف  ’صربيا، مقدونيا، تركيا

جة الرفاىية خصوصا في المجاؿ ىذا التوسع ىو تحقيؽ السمـ والوصوؿ إلى در 
 .2االقتصادي

 المطمب الثاني: النظاـ النقدم األكركبي.
لتنظيـ العبلقات بيف العمبلت األوروبية داخؿ السوؽ المشتركة سعت الدوؿ األوروبية  

التوصؿ إلى آلية التنسيؽ بيف السياسات االقتصادية والنقدية وذلؾ بإنشاء نظاـ نقدي يجمع 
ا اإلطار ظيرت عدة ترتيبات مف طرؼ الدوؿ األوروبية منيا: ما يسمى بينيما، وفي ىذ

قامة الوحدة النقدية SMGالثعباف "داخؿ النفؽ"، النظاـ النقدي األوروبي  ، تقرير ديمور، وا 
 األوروبية )ما ستريخت(:

 نظاـ الثعباف النقدم: -1
قؼ تمويؿ الدوالر إلى ظير ىذا النظاـ نتيجة ما أعمنتو الواليات المتحدة األمريكية بو  

بالنسبة  %2.251الذىب، ليذا سارعت دوؿ الجماعة األوروبية لمنع التقمبات التي تزيد مف 
في أسعار صرؼ عمبلتيا مقابؿ  %1.251ألسعار صرؼ عمبلتيا مقابؿ الدوالر بيامش 

بعضيا البعض ويسمى ىذا النظاـ "بنظاـ الثعباف داخؿ النفؽ" فكاف يستمـز تدخؿ البنوؾ 

                                                           
 .2. ؿ ، يشرع عابكٔٛفً،  - 1

ػٍٝ اٌّٛلغ  91.11، 2193 ج١ٍ٠ٛح 24 ،اتحاد التصادي ٔعٍاعً نذٔل تمع يعظًٓا فً أٔسٔبااالذذاد األٚسٚتٟ،  -2

 ى١١ذ٠ا.٠االٌىرشٟٚٔ ٚ

http://ar/m.WIKIpedia.org   

http://ar/m.WIKIpedia.org
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المركزية لدوؿ المجموعة لمحفاظ عمى تقمبات أسعار صرؼ عمبلتيا في حدود ىوامش 
ومع  1987عمى جانبي السعر المركزي، ولكف لـ يستمر ىذا النظاـ فنيار عاـ  1.251%

عدـ االستقرار في النظاـ النقدي العالمي واالرتفاع الكبير في معدؿ التضخـ أدى خروج 
يطاليابريطانيا مف النظاـ الثعباف   .1ثـ تبعتيا إيرلندا، الدنمارؾ وا 

 األكركبي:نظاـ النقد  -2
نظر النييار الثعباف األوروبي استكممت الجيود المبذولة مف طرؼ الدوؿ األوروبية،  
يقضي بإعادة بحث عممية االتحاد النقدي وتنسيؽ  1978ر قرارا في نياية عاـ دوأص

العمؿ بنظاـ نقدي جديد  1979لي بدأ في عاـ ، وبتا2السياسات النقدية واالقتصادية بينيا
الذي يضمف ثمانية عمبلت وىي: المارؾ األلماني، الفرنؾ الفرنسي، الفنرؾ البمجيكي، 

الميرة اإليطالية، الجينو اإليرلندي، فرنؾ لوكسمبورغ،  ،الجيمدر اليولندي، الكروف الدانماركي
 ضماـ إلييا.ويبقى الباب مفتوحا بالنسبة لمدوؿ الراغبة في االن

 1986انضمت اليوناف ثـ تبعتيا بعد ذلؾ إسبانيا والبرتغاؿ عاـ  1981ففي جانفي  
 عشرة دولة أوروبية. 12وأصب  عدد األعضاء في المجموعة 

تـ االتفاؽ إلى تعديؿ أسعار الفائدة باإلضافة إلى موافقة  1985ومع نياية عاـ  
ة األوروبية وذلؾ مف خبلؿ إلغاء مراقبة المجمس األوروبي عمى إصبلح اتفاقيات المجموع

األشخاص عمى الحدود داخؿ المجموعة، وقد تـ توقيع لوثيقة األوروبية الموحدة في "الىاي" 

                                                           
 .52،57ؿ.، ؿ  شرع عابك، يتٍٛسغٟ - 1

، ؿ 2118، 7، اٌؼذدجاِؼح ػّاس ش١ٍجٟ األغٛاط ،يزهت انٕاحاث نهبحٕث ٔانذساعاثِاجذج ِذٚر، إٌظاَ إٌمذٞ،  - 2

  .ndex.php/dz/vomponemt/content/article?id=130ghardia.dz/i-www.univ             .9،7 . ؿ

http://www.univ-ghardia.dz/index.php/dz/vomponemt/content/article?id=130
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فتـ من  البرلماف األوروبي حؽ المشاركة في إصدار التشريعات المتعمقة بالسوؽ  1986
 .1الداخمية لمدوؿ األعضاء

 األكركبي. الدعائـ الرئيسية لمنظاـ النقدم-أ

يقوـ ىذا النظاـ عمى ثبلثة دعائـ رئيسية نذكر منيا: وحدة النقد األوروبية، آلية ضبط  
 . 2اإلئتمافآلية سعر الصرؼ لمعمبلت األوروبية، 

 كحدة النقد االكركبية : 

مف العناصر األساسية التي يقـو عمييا النظاـ النقدي األوروبي كوحدة نقد تدور   ىي
ت المحمية لمدوؿ األعضاء بالرغـ مف عدـ استخداـ االيكو بشكؿ عممة حوليا باقي العمبل

ورقية او قطع نقدية معدنية إال أنيا تتميز بخاصية النقود  في تعبر عف وحدة حسابية يتـ 
استخداميا كوحدة لمحساب و التبادؿ االحتياطي بيف البنوؾ المركزية وبناء ا عمى اقتراح مف 

وتـ  (Euro)إلى اليورو(ECU)ـ وحدة النقد األوروبية مف االيكو تـ تغيير اس 1996ألمانيا 
 .19993إطبلؽ العممة الجديدة )اليورو( في 

سمة مف األوزاف النسبية لعمبلت الدوؿ األعضاء األوروبية،  ويمكف القوؿ أف اإليكو 
صادي ويتغير قيمتيا تبعا التغيرات العمبلت الوطنية لمبورصات وأيضا حسب االستقرار االقت

                                                           
االتحاد األٔسٔبً ٔانعًهت األٔسٔبٍت انًٕحذة )انٍٕسٔ( انغٕق انعشبٍت انًشتشكت )انٕالع، فالح اٌذ٠ٓ اٌغ١غٟ،  - 1

 .92.ؿ، 2117 ، اٌما٘شج،9ػاٌُ اٌىاذة، ط(، انطًٕس

 .4ؿ.يشرع عابك، ِذٚر،  - 2
–نتزاسة انذٔنٍت فً إطاس انتكايم االلتصادي فً ظٕء انتغٍشاث االلتصادٌت انحذٌخت حشكت اػثذ اٌشدّٓ سٚاتخ،  - 3

ِزوشج العرىّاي ِرطٍثاخ ١ًٌٕ ؽٙادج (، 8020-8000دساعت تحهٍهٍت تمًٍٍٍت نهتزاسة نذٔل يزهظ انتعأٌ انخهٍزً )

 .27، ؿ.2197، 2192اٌّاجغر١ش فٟ اٌؼٍَٛ االلحذقاد٠ح، جاِؼح تغىشج، 
 - :ِٕفٟ اٌذخً اٌمٛ حٟ٘ ػثاسج ػٓ عٍح ِٓ األٚصاْ إٌغث١ح ٌؼّالخ اٌذٚي األػضاء، ٠ٚرذذد تّذٜ ِغاّ٘ح اٌؼٍّ اإلٌك ٟ

 .%2.25اٌخاسج١ح، ٠ٚرُ اٌغّاح تٙاِؼ ِٓ اٌرزتزب اسذفاػا ٚ٘ثٛطا فٟ دذٚد  اٌرجاسج ٚ
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وقوة العممة لدولة ما وبالتالي تتحدد األوزاف النسبية لكؿ عممة مف عمبلت السمة، ويتكوف 
 الوزف النسبي لكؿ عممة مف العمبلت المشاركة مف جزأيف ثابت ومتغير.

عمى أساس نسبة مساىمة الدولة لتجارة البينية لمدوؿ األعضاء،  يتـ تحديده *الجزء الثابت:
 المحمي اإلجمالي لدولة العضو والدوؿ االتحاد األوروبي.وأيضا لنسبة الناتج 

فيتـ تحديده عمى أساس التغيير اليومي في أسعار العمبلت الدوؿ  *أما الجزاء المتغير:
 .1األعضاء في النظاـ النقدي األوروبي ويتـ االتفاؽ تمؾ األوزاف مرة كؿ ستة سنوات

 آلية ضبط سعر الصرؼ العمالت األكركبية:-ب

 النقدي واتي تقـو عمى مبدأيف ىما:لمنظاـ الركيزة األساسية  تعتبر

يؿ األسعار المركزية باتفاؽ جميع الدوؿ األعضاء وذلؾ لضماف استقرار وحدة عديتـ ت -1
 النقد األوروبية.

عممة أي دولة مقابؿ عمبلت بقية الدوؿ  صرؼ أال يزيد ىامش التغيير في سعر -2
 ؼ بالسعر المحوري.ما يعر وىذا  %2.25األعضاء في النظاـ 

 صندكؽ النقد األكركبي:-ج

صندوؽ النقد األوروبي بقرار مف المجمس األوروبي خبلؿ اجتماعو في برليف أنشأ  
ومف نفس العاـ قرر المجمس بالدخوؿ في المرحمة النيائية لمنظاـ  1978جويمية  6-7

مة لتحقيؽ األىداؼ بو، ويعتبر أداة ىا أالنقدي األوروبي الذي ال يتجاوز سنتيف مف البد
نقدي، العمؿ عمى لتحقيؽ االستقرار اميامو المرجوة مف النظاـ النقدي األوروبي ومف 

                                                           
 .8،1 .، ؿ ؿ يشرع عابكِمؼاػ،  - 1
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 واستقرار أسعار الصرؼ بيف عمبلت الدوؿ األعضاء، ومحاربة التضخـ، ومف أىـ وظائف
 .1تمائية واستقرار أسعار الصرؼئمن  التسييبلت اإل

 ئتماف:آلية اإل -د

 نظاـ االئتماف عمى أساس اآلليات اآلتية:األوروبي يقوـ  النظاـ النقديفي ظؿ 

 تمانية قصيرة األجؿ:إئ آليات 

 45ترة الزمنية المحددة ليا تتـ ىذه اآللية بصورة تمقائية وغير مشروطة تكوف الف 
والتي يجوز مدىا إلى ثبلثة أشير مف نياية الشير التي يتـ التدخؿ في أسواؽ الصرؼ  ،يوما

النوع مف اآللية تتعيد إلى صندوؽ النقدي األوروبي بتقديـ التسييبلت البلزمة الوطنية، وىذا 
ليا، واليدؼ مف إنشاء ىذا النوع مف طرؼ دوؿ الجماعة األوروبية ىو الحد مف عمميات 

 .2المضاربة في األسواؽ المالية، ومنع تقمبات في أسعار الصرؼ لمدوؿ األعضاء

 ؿ:التسييؿ أك الدعـ النقدم قصير األج 

تـ إنشاء ىذه اآللية بإتفاؽ بيف البنوؾ المركزية، وتـ مده إلى  1970مارس  9في  
ويوفر ىذا النوع مف التسييبلت مساعدات مالية  1977و 1974، كما تـ تعديمو عاـ 1973

مف أجؿ تمويؿ ومواجية العجز المؤقت في ميزاف المدفوعات، ومدة التسييؿ ثبلثة شيور 
 شيور. ويمكف تمديده إلى تسعة

 

 
                                                           

 .92،97.  ، ؿ ؿ يشرع عابكذٚر، ِ - 1

، تحشٌش اععاسانصشف فً يصش ٔاحش َظاو انُمذ االٔسٔبً عهى انزٍُّ انًصشيذّٛد ػثذ اٌشدّاْ خ١ًٍ، ِذّذ ِ - 2

 .4، 5، ؿ ؿ.  2112سعاٌح ِاجغر١ش، و١ٍح اٌرجاسج، جاِؼح ػ١ٓ ؽّظ، اٌما٘شج، 
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 :التسييؿ المالي المتكسط األجؿ 

، 1971مارس  22أنشأت ىذه اآللية بقرار مجمس الجماعة االقتصادية األوروبية في  
،وىذا النوع مف  1978ديسمبر  21وثانيا في   1977وقد تـ تعديمو مرتيف أوال في  ديسمبر 

في ميزاف مدفوعاتيا  التسييبلت تقـو بمن  تمويؿ أو قروض لمدوؿ التي تعاني مف صعوبات
وذلؾ مف أجؿ التصدي ليذا التيديد الخطير، وتكوف مدة لمقروض الممنوحة مف سنتيف إلى 

 .1خمس سنوات

 تقرير ديمكر: -3
رغبة الدوؿ األعضاء األوروبي في توحيد عمبلت كؿ الدوؿ بعممة واحدة وتحت  

نة برئاسة "جاؾ ديمور" بإنشاء لج 1988سمطة نقدية واحدة أقر المجمس األوروبي في جواف 
والتي تضـ محافظي البنوؾ المركزية لمدوؿ األعضاء، وذلؾ لوضع خطوات محددة والتي 
تؤدي إلى قياـ االتحاد االقتصادي فاقترحت ىذه المجموعة خطة لتحقيؽ الوحدة النقدية 

 ووضع ىذا التقرير ثبلث قواعد ليذه الوحدة منيا:

 .التحويؿ الشامؿ لمعمبلت 
 نوؾ واألوراؽ المالية.تكامؿ الب 
  لغاء كؿ المحافظة عمى المساواة في أسعار الصرؼ لعمبلت األعضاء وا 

 .2اليوامش والتذبذبات
 

                                                           
 .97،92، ؿ ؿ .يشرع عابكذٚر، ِ - 1

، اٌؼذد يزهت آساء حٕل انخهٍذاٌؼٍّح األٚسٚت١ح اٌّٛدذج، ِذّذ وّاي أتٛ ػّؾح، اٌرجشتح األٚسٚت١ح فٟ االذذاد إٌمذٞ ٚ - 2

 . www.araa.aeػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ 17/11/2193، 08 : 30 ،921
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 ستريخت كالتدرج لمكحدة النقدية.الثالث: معاىدة ماالمطمب 
الستكماؿ االتحاد األوروبي وحدتيا لجأت إلى معاىدة ما ستريخت باعتبارىا المبنة  

قيؽ الوحدة النقدية األوروبية )اليورو( ومف ىنا سنتطرؽ إلى بعض األساسية لقياـ وتح
التفاصيؿ حوؿ معاىدة ما ستريخت ومراحؿ تشكيؿ الوحدة النقدية األوروبية ومعايير 

 .1االنضماـ إلى الوحدة النقدية

 معاىدة ما ستريخت: -1
وأسفرت  تـ عقد قمة المجموعة األوروبية في المدينة اليولندية ماستريخت، 1991في 

ىذه القمة عمى اتفاؽ رؤساء والحكومات األوروبية عمى تكثيؼ وتقوية عرؽ التعاوف بيف 
شممت الخطوط العريضة  1993الشعوب، وعند دخوؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذ نوفمبر 

 :2التالية

 .تحديد أسعار الصرؼ بشكؿ ال رجعة فيو إلصدار عممة موحدة 
 نشاء جياز لممتابعة متابعة سياسات الدوؿ االقتصادي ة ضمف خطوط إرشادية، وا 

والمراقبة مع صندوؽ مالي تماسكي لمساعدات األقطار األفقر ضمف المجموعة 
 .3تسمى )صندوؽ التبلحـ(

وباعتبار أف ىذه المعاىدة جاءت لوضع التعديبلت النيائية لمعاىدة روما، فيي تيتـ 
ية والنقدية ألوروبا، وتحقيؽ الوحدة الوحدة االقتصاد تحقيؽ بثبلثة مجاالت رئيسية وىي:

السياسية الداخمية األوروبية، وفي مجاالت السياسية الخارجية األمنية، فعمى صعيد الوحدة 
 االقتصادية والنقدية، تـ االتفاؽ عمى ما يمي:

                                                           
 .55ؿ.، يشرع عابكتٛسغٟ،  - 1

 .98ؿ. يشرع عابك،اٌغ١غٟ،  - 2
 .8.، ؿ يشرع عابكِذٚر،  - 3
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إنشاء منطقة تجارية أوروبية حرة، تضـ جميع أوروبا مف دوف استثناء، وتشجيع  .1
 ؿ، مف خبلؿ إزالة القيود التجارية عمى المنتجات.التجارة الحرة بيف الدو 

المشاركة في تنمية وازدىار التجارة العالمية عف طريؽ إزالة القيود التجارية، كضرائب  .2
 االستيراد ونظاـ الحصص.

 إنشاء بنؾ موحد لمتمويؿ واالستثمار والتنمية. .3
 التوجو نحو توحيد العممة النقدية المستخدمة في الدوؿ األعضاء. .4

ما عمى صعيد تحقيؽ الوحدة السياسية األوروبية، فقد اىتمت المعاىدة بالتعاوف أ
األوروبي عمى صعيد السياسة االجتماعية والتطور التكنولوجي والبيئة والمواصبلت، 
براز اليوية األوروبية والثقافة األوروبية المشتركة، وحرية تنقؿ  ومجاالت األمف والقضاء، وا 

 األفراد.

 الخارجي:وفي المجاؿ 

 ركز الجزء الخامس مف معاىدة ماستريخت، عمى قضايا السياسة الخارجية واألمنية منيا:

 صيانة القيـ المشتركة والمصال  األساسية لبلتحاد األوروبي. .1
صيانة استقبلؿ االتحاد والدفاع عنو وعف حدوده الخارجية أماـ أي اعتداد قد تتعرض  .2

 لو دوؿ االتحاد.
حاد والدوؿ األعضاء مما يعني أف يكوف الدفاع خارجي وأمني الدفاع عف أمف االت .3

 وداخمي.
 حفظ األمف والسبلـ الدولييف حسب ميثاؽ األمـ المتحدة. .4
 تعزيز التعاوف الدولي وخاصة مع دوؿ الجوار. .5
 تعزيز الديمقراطية ودولة القانوف واحتراـ حقوؽ اإلنساف. .6
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عاىدة، أف تستعيد أوروبا عظمتيا ولقد كاف االتحاد بأمؿ عند التوقيع عمى ىذه الم
وقوتيا التي كانت موجودة مف قبؿ، وأف تصب  القوة العظمى الثانية اقتصاديا وسياسيا 

 .1وعسكريا، وأف تستعيد قوتيا عمى المسرح الدولي

 مراحؿ التحكؿ إلى الكحدة النقدية األكركبية:-2
العممة الموحدة أقر المجتمعوف في معاىدة ماستريخت ثبلث مراحؿ لموصوؿ إلى 

 والتي تمثؿ في:

 المرحمة األكلى:

تـ في ىذه المرحمة إلغاء جميع القيود عمى  1992وتنتيي  1990التي تبدأ مف  
وذلؾ لتوصؿ  1990التحركات المتعمقة برؤوس األمواؿ ما بيف الدوؿ األعضاء في جويمية 
مجموعة في النطاؽ إلى السوؽ المشتركة وكذلؾ المشاركة الكاممة لجميع عمبلت دوؿ ال

 .2الضيؽ آللية سعر الصرؼ

 المرحمة الثانية:

وتـ فييا إنشاء نظاـ البنوؾ المركزية  1998إلى نياية  1994التي تبدأ عاـ  
( وىي مقدمة إليجاد وتطبيؽ سياسة نقدية موحدة تيدؼ إلى تقارب في ESCDاألوروبية )

ة )نسبة العجز في الموازنة، معدؿ اآلداء االقتصادي خصوصا فيما يتعمؽ بالمؤشرات األربع
 التضخـ، ونسبة الديف السيادي إلى الناتج المحمي، ونسبة سعر الفائدة...إلخ(.

 

                                                           
 .5،4 . ؿ ، ؿ يشرع عابكٔٛفً،  - 1

 : 09 45،  719، اٌؼذد يزهت انٕعًذ طث١ة، ا١ٌٛسٚ ً٘ ٠قّذ أِاَ األػاف١ش؟، ت١د اٌمذط، جاِؼح فىش٠ح شماف١ح، ّد - 2

 www.al.waie.orgػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ ،21/08/2017

http://www.al.waie.org/
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 المرحمة الثالثة:

 :1فيذه المرحمة تشمؿ مرحمتيف ىما

تحديد سعر الصرؼ لمدوؿ المشاركة بشكؿ نيائي غير قابؿ لمتغيير، فيذه المرحمة األكلى: 
 .1999إلى  1998مة اليورو، وتمتد مف يتـ فييا التعامؿ بعم

تكوف فترة انتقالية يتـ فييا التعامؿ باليورو بجانب  2002إلى  1999تمتد مف الثانية: 
العمبلت الوطنية مع االنسحاب التدريجي لذلؾ العمبلت مف ىذا حمت ىذه العممة محؿ 

إيرلندا، إيطاليا،  بمدا منيا: بمجيكا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، 11العمبلت الوطنية اؿ
أصب  اليورو ثاني عممة  2002لوكسمبورغ، ىولندا، النمسا، البرتغاؿ، فنمندا، وفي جانفي 

 .2في تسوية المعامبلت الدولية بعد الدوالر األمريكي وذلؾ عند  تخمي اليوناف عف عممتيا

 معايير االنضماـ إلى الكحدة النقدية:-3
ف المعايير يجب احتراميا وذلؾ مف طرؼ لقد حددت معاىدة ماستريخت مجموعة م 

 الدوؿ الراغبة في االنتقاؿ إلى العممة الموحدة والتي تتمخص في:

 :مف متوسط معدالت  %1.5أي يجب أال تتعدى معدؿ التضخـ  استقرار األسعار
 التضخـ ألقؿ ثبلث دوؿ أعضاء تضخما.

 :نتيف يجب أف تكوف تقمبات العممة في خبلؿ الس استقرار أسعار الصرؼ
 الماضيتيف عمى األقؿ عمى نطاؽ التقمبات الطبيعية لنظـ الصرؼ األوروبي.

                                                           
يزهت انُفط ٔانتعأٌ ١ّح ٚاٌؼشت١ح ٚأؼىاعاذٙا ػٍٝ ذؼاِالخ إٌفظ، ِاجذ ػثذ هللا ا١ٌّٕك، ذأش١ش ػٍّح ا١ٌٛسٚ ٚاٌؼاٌ - 1

 .93، ؿ.9111، 81، اٌؼذد 25اٌّجٍذ  انعشبً،

  .93ؿ.يشرع َفغّ، ، ا١ٌّٕك - 2
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 :يجب أال تتعدى أسعار الفائدة االسمية متوسطة  أسعار الفائدة الطكيمة األجؿ
عف مستوى أسعار الفائدة في أفضؿ ثبلث   %2وطويمة األجؿ )كمتوسط سنوي( 

 مف دوؿ األعضاء التي تشيد أقؿ معدالت التضخـ.
 :يجب أال يزيد معدؿ العجز الفعمي أو المقدر لمموازنة الحكومية عف  عجز المكازنة

 مف الناتج اإلجمالي المحمي. 3%
  :مف الناتج المحمي  %60يجب أال يزيد حجـ الديف العاـ عف الديف العاـ

 .1اإلجمالي

ولقد نجحت معظـ الدوؿ األعضاء في تحقيؽ ىذه المعايير وذلؾ مف خبلؿ الفترة 
 .1محددة ليا وىذا ما يوضحو الجدوؿ رقـال

فمف خبللو يتض  لنا أف كؿ الدوؿ حققت معدالت التضخـ المطموبة منيا إال دولة  
وىي اليوناف، أما لعجز الموازنة  %5.2واحدة، فمـ تتمكف حيث قدر معدؿ التضخـ عندىا 

المطموب كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي أيضا كؿ الدوؿ األعضاء سجمت المعدؿ 
 %4باستثناء اليوناف التي مازالت عجز موازنتيا إلى الناتج المحمي اإلجمالي فييا يبمغ 

 .%9.5ونفس الشيء بالنسبة لمعدؿ الفائدة طويمة األجؿ فمـ تحققو حيث بمغت 

أما لمعدؿ الديف العاـ مف الناتج المحمي اإلجمالي فقد زاد في معظـ الدوؿ األعضاء  
ولـ تتمكف سوى فرنسا وفنمندا، ولوكسبورغ مف تخفيض  %60عمييا وىي عف النسبة المتفؽ 

نسبة ديونيا إلى أقؿ مف النسبة المتفؽ عمييا، في حيف تجاوزت الدوؿ المتبقية الحد المسموح 
والمممكة  %62.5والبرتغاؿ  %61.5بو ولكف نسبة الزيادة ضعيفة مثؿ: ألمانيا بمغت 

ى أكثر مف الضعؼ في دوؿ أخرى مثؿ بمجيكا حيث وصمت النسبة إل %63.4المتحدة 
                                                           

و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚاٌرجاسج ٚػٍَٛ االتحاد انُمذي األٔسٔبً: أصٕنّ، أداءِ ٔيشكالتّ، ػثذ اٌذ١ّذ ِشغ١د،  - 1

 .4، 5ح اٌجضائش، ؿ ؿ. اٌرغ١١ش، جاِؼ
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يطاليا  122% و عمى الرغـ مف عدـ  -1-كما ىو مبينا في الجدوؿ رقـ  %121.6وا 
تحقيؽ بعض الدوؿ لبلتحاد األوروبي لمعايير الديف العاـ بيف الناتج المحمي اإلجمالي 

ف خبلؿ معاىدة إال أنو تمت الموافقة لدخوليا في النظاـ النقدي األوروبي وذلؾ م 1998
ماستريخت حيث أكدت عمى عدـ ضرورة تحقيؽ المعايير بشكؿ كمي، ولتحقيؽ الشروط 
المتفؽ عمييا وقعت الدوؿ المنظمة إلى اليورو عمى ميثاؽ تتعيد فيو ببذؿ كؿ ما في وسعيا 

 .1لتحقيؽ الشروط خاصة شروط نسبة الديف مف الناتج المحمي اإلجمالي

ت جميع المعايير التي نصت عمييا معاىدة ما ستريخت كما أف ىناؾ بعض دوؿ حقق 
والتي سمحت ليـ بتبني اليورو ولكف لـ تفعؿ نذكر منيا بريطانيا، السويد، الدانمارؾ نظرا 
لتخوفيا وعدـ قناعتيا بضرورة االنضماـ إلى العممة األوروبية، ففي نظرىا تبني اليورو يعتبر 

قدـ مثؿ بريطانيا. فالدوؿ التي أدخمت اليورو في تنازال عف ىويتيا الضاربة جذورىا في ال
مجاؿ االقتصادي والمالي منذ االنطبلؽ العمؿ بالعممة األوروبية الموحدة ىي إحدى عشر 
دولة وىي ألمانيا، فرنسا، بمجيكا، إيطاليا، ىولندا، لوكسمبورغ، إسبانيا، فنمندا، إيرلندا، 

ظـ الثاني عشر لميورو، وأطمؽ عمى ىذه المن 2001النمسا، البرتغاؿ، وكاف اليوناف في 
 .2المجموعة مف الدوؿ مصطم  منطقة اليورو وتـ تسمية ىذه الدوؿ بدوؿ الموحدة األولى
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 .19981تطور معايير التقارب االقتصادي في دوؿ االتحاد األوروبي  :1الجدكؿ

 معدؿ التضخـ البياف
عجز فائض المكازنة 

العامة كنسبة مف الناتج 
 إلجماليالمحمي ا

الديف العاـ كنسبة مع 
الناتج المحمي 

 اإلجمالي

معدؿ أسعار 
الفائدة طكيمة 

 األجؿ.
 %7.7 %60 %3.0 %27 النسب المرجعية

 %5.6 %61.3 %2.7 %1.4 ألمانيا
 %5.6 %55 %3 %1.2 فرنسا
 %6.7 %121.3 %2.7 %1.8 إيطاليا

 %7 %63.4 %1.9 %1.8 المممكة المتحدة
 %6.3 %68.8 %2.6 %1.5 إسبانيا
 %5.8 %72.1 %1.4 %1.6 ىكلندا
 %5.7 %122.2 %2.1 %1.4 بمجيكا
 %6.6 %76.6 %0.8 %1.9 السكيد
 %6.6 %66.1 %2.6 %1.1 النمسا
 %6.2 %65.1 %0.7 %1.9 الدنمارؾ
 %5.9 %58.5 %0.9 %1.3 فنمندا
 %6.2 %62.0 %2.8 %1.8 البرتغاؿ
 %9.5 %108.7 %4.0 %5.2 اليكناف

 %6.2 %66.3 %0.9 %1.3 لنداإير 
 %5.6 %5.4 %1.7 %1.4 لككسمبكرغ

 

 

                                                           
 .28.، ؿعابك  يشرعِذٚر،  - 1

، 3جامعة عمار ثميجي األغكاط، العدد مجمة الواحات لمبحوث والدراسات،ماجدة مدكخ، النظاـ النقدم، المصدر: 
 .28hardia.dz/index.php/dz/vomponemt/content/article?id=130g-www.univ، ص.2008

 

http://www.univ-ghardia.dz/index.php/dz/vomponemt/content/article?id=130
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 عممة األكركبية المكحدة "اليكرك".المبحث الثاني: ال
حّددت "إتفاقية ماستريخت" جممة مف الضوابط والمعايير االقتصادية التي يتعيف عمى  

ية حتى تتمكف مف الدوؿ األعضاء االلتزاـ بيا عند رسـ وتنفيذ سياستيا المالية واالقتصاد
اإلنخراط في نظاـ النقد األوروبي وتبني عممة اليورو الموحدة، وفي اجتماع القمة األوروبية 

بمدريد ناقش رؤساء الدوؿ األوروبية ما تـ عرضو مف أسماء  1995المنعقد في ديسمبر 
العممة  مقترحة لمعممة األوروبية الجديدة وتـ الموافقة عمى اإلقتراح األلماني بتعديؿ اسـ

األوروبية مف اإليكو إلى اليورو، ولقد وافقت الدوؿ األعضاء باإلجماع عمى استعماؿ كممة 
 ".ECU" بدال مف اإليكو "Euro"اليورو" "

" اعتمد Euroوبعد أف تـّ االتفاؽ عمى تسمية العممة األوروبية الموحدة بػ "  
ة أوروبا بكؿ لغات الدوؿ " كرمز لمتعبير عنيا وىو الحرؼ الذي تبدأ بو كممEالحرؼ "

إلى سيولة نطؽ تسمية اليورو في تحمؿ الكثير مف  إضافةالعضوة في االتحاد األوروبية 
، ومف ىنا  €معاني االعتزاز واالنتماء والوالء يخترقو خطاف متوازياف يرمزاف إلى االستقرار
 .1تحقيؽ حمميـيتض  أف األوروبييف استنبطوا خطواتيـ في الوحدة مما يجمع بينيـ لضماف 

المطمب األكؿ: الخطكات التنفيذية لمتحكؿ إلى الكحدة النقدية كالعممة األكركبية 
 المكحدة.
حددت المفوضية األوروبية ثبلث مراحؿ لوصوؿ اليورو إلى جيوب األوروبييف في  
 وىذه المراحؿ ىي: 2002جانفي 
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 (:1999جانفي-1998المرحمة األكلى )مف مام 

مرحمة يتـ تحديد الدوؿ األعضاء التي سوؼ تتعامؿ باليورو ىي مف خبلؿ ىذه ال 
 1999إحدى عشر دولة مف خمسة عشرة دولة في االتحاد األوروبي اعتبارا مف أوؿ جانفي 

وىذه الدوؿ: ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، البرتغاؿ، النمسا، بمجيكا، ىولندا لوكسمبرغ، فنمنداء في 
 .1ء شروط العضويةحيف لـ تتمكف اليوناف مف استنفا

ويتـ إنشاء النظاـ األوروبي لمبنوؾ المركزية والبنؾ المركزي األوروبي، كما قامت  
الدوؿ األعضاء بإجراء بعض التعديبلت التشريعية، والتصديؽ عمى تشريعات التحوؿ إلى 
صدار أوراؽ البنكنوت  اليورو، كما تـ اتخاذ الترتيبات الخاصة بسؾ الوحدات المعدنية وا 

 .2يورولم

 (:2002جانفي -1999المرحمة الثانية )جانفي 

في بداية ىذه المرحمة تـ ميبلد اليورو، وتحديد سعر التبادؿ بيف اليورو والعمبلت  
المشاركة فيو، وتـ خبلؿ ىذه المرحمة استخداـ اليورو كوحدة حسابية فقط دوف أف تكوف في 

ذه الوحدة الحسابية في تسوية صورة عممة ورقية حقيقية في التداوؿ، وتـ استخداـ ى
التعامبلت بيف المصارؼ وفي البورصة، كما تـ إصدار السندات الحكومية خبلؿ ىذه المدة 
باليورو، وفي ىذه المرحمة تـ التحوؿ بصورة جزئية إلى اليورو وبصورة اختيارية، وأطمؽ 

لعممة الوطنية، عمى ىذه المرحمة مرحمة التعامؿ المزدوج، حيث أمكف استخداـ اليورو أو ا
دوف أي تمييز مع األخذ بعيف االعتبار أف كؿ عممة وطنية في ىذه الفترة ما ىي إاّل تسمية 

 الستخداـ اليورو أو العممة الوطنية.

                                                           
، ِزوشج ١ًٌٕ ؽٙادج انتكتالث االلتصادٌت اإللهًٍٍت ٔحشٌت انتزاسة فً إطاس انًُظًت انعانًٍت نهتزاسةآع١ا اٌٛافٟ،  - 1

 .24، ؿ.2114/2113جغر١ش، ذخقـ الرقاد دٌٟٚ، لغُ اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح، تاذٕح، اٌّا
 .98،91ؿ ؿ. يشرع عابك ، ِذٚر،  - 2
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 (:2002جكاف  -2002المرحمة الثالثة )جانفي 

تـ في ىذه المرحمة طرح األوراؽ النقدية والقطع المعدنية لميورو لمتداوؿ في الحياة  
ليومية لمدولة األعضاء باالتحاد النقدي األوروبي، وعمى ذلؾ يتـ سحب العمبلت والقطع ا

المعدنية الوطنية لمدوؿ المشاركة في اليورو، وبذلؾ يصب  اليورو ىو العممة المتداولة في 
 .20021أرجاء االتحاد األوروبي عاـ 

 المطمب الثاني: البنؾ المركزم األكركبي.
 :(ECB) ؾ المركزم األكركبي:نشأة كأىداؼ البن -1

بعد مفاوضات طويمة جرت بيف رؤساء البنوؾ المركزية األوروبية، احتفؿ قادة الدوؿ  
، 1999بإطبلؽ البنؾ المركزي األوروبي، والذي بدأ عممو الفعمي عاـ  1998األوروبية عاـ 

ف الحكومات ومقره في مدينة فرانكفورت األلمانية، وقد تـ إعطاء ىذا البنؾ االستقبلؿ ع
بحيث يحدد السياسة النقدية لبلتحاد األوروبي بعيدا عف تدخؿ حكومات دوؿ األعضاء، كما 
تـ االتفاؽ عمى أف يمتنع البنؾ عف تقديـ أي قروض ليذه الحكومات مف أجؿ تمويؿ عجز 

 2الموازنات العامة ليا. ولقد حددت اتفاقية ماستريخت مياـ ىذاالنظاـ في اآلتي:

استقرار األسعار مثؿ كافة البنوؾ األخرى، وىو يعد اليدؼ األوؿ الحفاظ عمى  -
 والرئيسي لمبنؾ طبقا لمعاىدة ماستريخت.

 وضع وتنفيذ معايير الرقابة عف المؤسسات اإلئتمانية في االتحاد األوروبي. -
 إصدار اليورو العممة األوروبية الموحدة، سواء األوراؽ النقدية أو ا لعممة المعدنية. -
 فيذ السياسة النقدية لبلتحاد األوروبي كتكتؿ اقتصادي.رسـ وتن -

                                                           
 .59. ، ؿ يشرع عابكواًِ،  - 1
يزهت  ِقطفٝ واًِ، اٌؼٍّح األٚسٚت١ح اٌّٛدذج ٚأؼىاعاذٙا ػٍٝ ٚالغ اٌّقاسف اٌؼشت١ح ِغ اٌرشو١ض ػٍٝ داٌح ِقش، - 2

 . 57، ؿ.2191، 22اٌؼذد ،اٌجاِؼح اٌّغرٕقش٠ح، تغذاد ادٌت،انعهٕو االلتص
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العمؿ عمى تدعيـ موازيف مدفوعات الدوؿ األعضاء وسياستيا االقتصادية بما يحقؽ  -
 .1أىدافيا التنموية

 (.1)الشكؿ رقـ تحاد القرار في البنؾ المركزم األكركبيإىيئات 

  .مجمس المحافظيف:1

التنفيذي ومحافظي البنوؾ المركزية لمدوؿ يتكوف ىذا المجمس مف أعضاء المجمس 
المشتركة في اليورو، ويعتبر ىو المسؤوؿ عف إعداد السياسات النقدية ووضع أسس وأدوات 

 .2تنفيذىا

  .المجمس التنفيذم:2

يتكوف مف الرئيس ونائب الرئيس وأربعة أعضاء، ويتـ تعييف الرئيس ونائب الرئيس 
ختيارىـ باالتفاؽ مشترؾ بيف حكومات األعضاء، وبعد ويتـ ا 3واألعضاء لمدة ثماني سنوات

استشار البرلماف األوروبي ومحافظ البنؾ المركزي شريطة أف يكونوا مف جممة جنسيات 
 سية في:يالدوؿ األعضاء في منطقة اليورو، وتتمثؿ ميمتو الرئ

 .تنفيذ السياسة النقدية وفقا لتوجييات وقرارات مجمس المحافظيف 
 البنؾ المركزي. مسؤوؿ عف أعماؿ 
 .تحضير اجتماعات مجمس المحافظيف 

 
 

                                                           
انعًهت األٔسٔبٍت انًٕحذة" انٍٕسٔ: انُشأة ٔيشاحم انتطبٍك، اَحاس انًتٕلعت عهى االلتصاد انذٔنً تٕه ِقش " - 1

 .22.، ؿ9111،ثٕه ِقش؟، اٌؼذد اٌغاتغ أٚساق تذص١ح، ِشوض اٌثذٛز ت"، انًصشي

 .21.، ؿيشرع عابكِذٚر،  - 2

 .271.، ؿيشرع عابك ٔافؼح، - 3



 أوروبا من السوق المشتركة إلى االتحاد النقدي                                   الفصل الثاني:
 
 

68 
 

  .المجمس العاـ:3

يتكوف مف الرئيس ونائب الرئيس ومحافظي البنوؾ المركزية الوطنية لدوؿ االتحاد، 
وميمتو تقديـ االستشارات حوؿ التوجيات السياسية النقدية في منطقة وىذا ما نصت عميو 

ما يعمؿ عمى إدخاؿ الدوؿ التي لـ تنضـ إلى مف قانوف االتحاد، ك 44/45/46المادة 
منطقة األورو وانجاز تقارير حوؿ عمؿ البنؾ المركزي األرووبي، وتقديـ االستشارات بشأف 

 .1ترتيبات أسعار الصرؼ

دارة وتوظيفو ثـ يقوـ   يقـو البنؾ المركزي باالحتفاظ باالحتياطي مف النقد األجنبي وا 
عمى البنوؾ  %80لديو وتوزيع نسبة  %20االحتفاظ بنسبة  بتوزيع األرباح الناتج عنيا بعد

المركزية األوروبية المشاركة في نظاـ اليورو حسب نسبة مساىمتيا في رأس ماؿ البنؾ 
 المركزي األوروبي.

والذي يبيف نسبة مساىمة كؿ مف دوؿ األعضاء في االتحاد  1وىذا ما يوضحو الجدوؿ رقـ 
 .2ركزي األوروبياألوروبي في رأس ماؿ البنؾ الم
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 *: يمثؿ النظاـ األكركبي لمبنكؾ المركزية.1الشكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: ماجدة مدكخ، النظاـ النقدم األكركبي، األغكاط: جامعة عمار ثميجي، مجمة 
 .3-1، ص2008، 3الكاحات لمبحكث كالدراسات: العدد 

                                                           
* - (ESCB( :)European system of central Banks إٌظاَ إٌمذٞ األٚسٚتٟ ٌٍثٕٛن اٌّشوض٠ح، ٟٚ٘ ٌجٕح ِىٍفح :)

شوضٞ اٌٛطٕٟ ذٕف١ز اٌغ١اعاخ اٌّٛجٙح ِٓ ترؾى١ً ٚذٕف١ز اٌغ١اعح إٌمذ٠ح ٚع١اعاخ عؼش اٌقشف، ٠ٚىْٛ ػٍٝ اٌثٕه اٌّ

 لثً ٘زٖ اٌٍّجٕح.

 النظاـ األوروبية لمبنوؾ المركزية

 (ECDالبنؾ المركزي األوروبي ) البنوؾ المركزية الوطنية لبلتحاد األوروبي

تتصرؼ طبقا -1
لتوجييات البنؾ 
 المركزي األوروبي.

تمارس نشاطات -2
خاصة كتوزيع 
رد القروض وجمع الموا

المالية وتسيير وسائؿ 
 الدفع

 المجمس التنفيذي 
يجسد السياسة -1

النقدية طبقا 
لتوجييات مجمس 

 المحافظيف
يعطي التعميمات -2

البلزمة لمبنوؾ 
 المركزية الوطنية

 مجمس المحافظيف
يتخذ القرارات البلزمة لتنفيذ -1

(*، تحديد SEBDمياـ )
السياسة النقدية، قيادة عمميات 

سيير احتياطات التبادؿ وت
 التبادؿ.

يتخذ اإلجراءات البّلزمة -2
لضماف احتراـ توجيات 
وتعميمات البنؾ المركزي 

 األوروبي. 

 
 

 المجمس العاـ
ييدؼ إلى إشراؼ 

الدوؿ األعضاء التي لـ 
ينضـ بعد بشكؿ كامؿ 
إلى االتحاد األوروبي 
النقدي في القرارات 

 المتخذة.
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التحاد األوروبي في رأس يتبيف نسبة مساىمة كؿ مف دوؿ األعضاء في ا :1الجدكؿ رقـ
 ماؿ البنؾ المركزي األوروبي وقيمتيا باليورو.

 القيمة بمميار يكرك الدكلة ت
نسبة المساىمة في 

 %رأس ماؿ البنؾ
 2.3 1150 النمسا 1
 2.6 1450 بمجيكا 2
 1.55 775 الدانمارؾ 3
 1.35 675 فنمندا 4
 16.2 8100 فرنسا 5
 222.95 11475 ألمانيا 6
 2.3 1150 نافاليو  7
 0.95 475 إيرلندا 8
 15.8 7900 إيطاليا 9
 0.15 75 لوكسمبورغ 10
 4.25 2125 ىولندا 11
 2.25 1125 البرتغاؿ 12
 9.3 4650 إسبانيا 13
 2.35 1150 السويد 14
 15.6 7800 إنجمترا 15

رؼ المصدر: مصطفى كامؿ: العممة األكركبية المكحدة كانعكاساتيا عمى كاقع المصا
العربية مع التركيز عمى حالة مصر، بغداد: الجامعة المستنصرية، مجمة العمكـ 

 .54، ص .2010، 24االقتصادية، العدد 
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 أدكات البنؾ المركزم األكركبي كسياستو النقدية: -2
يسعى البنؾ المركزي األوروبي مف خبلؿ سياستو النقدية المحافظة عمى مستوى العاـ  

يورو، معدؿ التضخـ، أسعار الفائدة، مف خبلؿ التنسيؽ مع مؤسسة لؤلسعار، سعر صرؼ ال
النقد األوروبية التي تمعب دورا استشاريا ولذلؾ بتقديـ توصياتيا إلى مجمس إدارة البنؾ 
المركزي األوروبي ليأخذ بيا، وقد تـ وضع إطار السياسة النقدية األوروبية عمى مجموعة مف 

   1األدوات نذكر منيا:

  السكؽ المفتكحة: عمميات-أ

تمثؿ األداة الرئيسة لمعمبلت النقدية في االتحاد األوروبي وىي تقوـ في شكؿ 
 معامبلت عكسية ومعامبلت خالصة وتوجد أربع أنواع مف عمميات السوؽ المفتوحة وىي:

وتنفذ مف خبلؿ عطاءات  .التمكيؿ األساسي )عمميات السكؽ المفتكحة األسبكعية(:1
دارة سيولة النظاـ وتقدـ نمطية إلعادة الش راء وليا دور محوري في توجيو أسعار الفائدة وا 

ويؿ القطاع المالي وتقـو بدور ىذه العمميات التي توفر السيولة الجزء األكبر مف إعادة تم
 دارة السيولة.الرئيسة إل داةاأل

تغير( وينفذ مف خبلؿ عطاءات نمطية إلعادة الشراء )سعر ثابت، م .تمكيؿ طكيؿ األجؿ:2
وبالتالي يوفر تمويبل طويؿ األجؿ فأجؿ االستحقاؽ قد يصؿ إلى ثبلثة أشير ويوفر جزءا 
محدودا فقط مف سيولة النظاـ األوروبي لمبنوؾ المركزية، ومف ثـ فإف ىذا النظاـ يعمؿ 

 بشكؿ طبيعي كقابض الثمف في ىذه العطاءات الشيرية إلعادة التمويؿ.

ـ في التقمبات داخؿ السوؽ إذا كاف ىناؾ تغيير دائـ في يستخدـ لتحك .تعديؿ الطفيؼ:3
 الطمب عمى العممة كما قد تستعمؿ لجعؿ أسعار الفائدة متساوية أو متقاربة.

                                                           
 .55.، ؿيشرع عابك وّاي، - 1
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وىي مف العطاءات النمطية واإلجراءات الثنائية وىو ذو تعداد وأجؿ  .عمميات ىيكمية:4
 .1صرفياستحقاؽ متغيرات ويستخدـ لتوجيو الوضع الييكمي لمقطاع الم

  التسييالت الدائمة:-ب

وىي التسييبلت التي تيدؼ إلى تحقيؽ االستقرار الذاتي لمنطقة اليورو وتخفيؼ 
 نقص السيولة أو عدـ االستقرار في أسعار الفائدة، وتنقسـ إلى نوعيف ىما:

 تقـو البنوؾ مف خبللو الحصوؿ عمى السيولة بصورة فورية. .تسييؿ لكمبارد:1

فمف خبللو تقـو البنوؾ بإيداع فوائضيا بصورة فورية ويمعب تسييؿ  .تسييؿ اإليداع:2
لومبارد واإليداع دورا أساسيا في تحديد حدود سعر الفائدة في السوؽ ومف خبلليما يمكف 

 الحد مف تقمبات سعر الفائدة.

 متطمبات االحتياطي النقدم اإللزامي:-ج

مى مؤسسات االئتماف في إف متطمبات االحتياطي النقدي لنظاـ اليورو يطبؽ ع 
منطقة اليورو، وميمتو األولى تحقيؽ استقرار سعر الفائدة في السوؽ المالي، ففي بداية 
النظاـ النقدي األوروبي لـ يتـ الموافقة عمييا فيما يخص الشروط التي تتحدد عمى ضوئيا 

بنوؾ المركزي نسبة االحتياطات النقدية التي تحتفظ بيا البنوؾ المركزية األوروبية لدى ال
 األوروبي. ويحقؽ نظاـ الحد األدنى مف االحتياطات النقدية ىدفيف ىما:

اإلسياـ في استقرار أسعار الفائدة في سوؽ الماؿ، وخمؽ طمب ىيكمي كاؼ عمى  -1
 أمواؿ البنؾ المركزي.
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 االىتماـ بتفادي خمؽ تشوىات تنافسية تتعمؽ بالمؤسسات المالية غير الممزمة  -2
 .1د األدنىباحتياطات الح -3

 نظاـ المدفكعات األكركبي المكحد:-د

ىو نظاـ المدفوعات الخاص بالبنوؾ األوروبية، وىو نظاـ عبر الحدود يربط أسواؽ  
النقد المحمية بصورة فورية، بحيث يضمف استقرار اليورو وسعر الفائدة وىذا النظاـ يعد 

لسياسة النقدية األوروبية حيث عنصر أساسي في النظاـ المالي والنقدي األوروبي فيو يدعـ ا
يساىـ في خمؽ نظاـ مستقر وآمف لممدفوعات في أوروبا، وأيضا يقـو بربط أنظمة 
ف نظاـ التمويؿ اآللي السريع لتحقيؽ  المدفوعات في الدوؿ األعضاء عبر شبكة واحدة، وا 

 التسويات اإلجمالية عبر أوروبا في الوقت الفوري لحدوثيا ويتكوف مف محوريف ىما:

 النظاـ الوطني لمتسويات اإلجمالية في كؿ الدوؿ األعضاء. -1
 النظاـ الذي يربط بيف األنظمة الوطنية. -2

إف مجمس المحافظيف في البنؾ المركزي األوروبي يستطيع في أي وقت تعديؿ 
األدوات والشروط والمعايير واإلجراءات المرتبطة بتنفيذ عمميات السياسة النقدية في نظاـ 

 .2اليورو

 طمب الثالث: مزايا العممة المكحدة كمعكقات االتحاد النقدم األكركبي.الم
وفرت العممة األوروبية الموحدة حزمة مف الفوائد والميزات التي اكتسبتيا دوؿ االتحاد  

األوروبي، مف خبلؿ التعامبلت الدولية مع العالـ الخارجي أو مف خبلؿ التعامبلت اليومية 
                                                           

تمٍٍى يغاس عًهٍت انتكايم نذٔل انخهٍذ انعشبً ٔاَحاس انًتشتبت عهى إصذاس عًهٍت خهٍزٍت يٕحذة )يٍ ٠ذ١ٝ عؼاد،  - 1

ِزوشج ١ًٌٕ ؽٙادج اٌّاجغر١ش، جاِؼح تغىشج: و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚاٌرجاس٠ح  ً(،خالل دساعت تزشبت االتحاد األٔسٔب

 .57، ؿ2192/2197ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش، 

 .54، ؿيشرع انغابكوّاي،  - 2
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افة بمجمميا قوة ورصانة إلى الجياز النقدي لدوؿ االتحاد الذي ض والتجارية فيما بينيا، إ
انعكس فيما بعد عمى مستوى االقتصاد القومي لتمؾ الدوؿ، وفيما يمي أىـ الميزات التي 

 .1استطاعت أف تحققيا العممة األوروبية الموحدة

 ميزات داخمية:-1
ي لبلتحاد، حيث ال تساىـ العممة الموحدة في تنظيـ واتساؽ السوؽ الموحد الداخم .1

يمكف وجود سوؽ واحد دوف وجود عممة واحدة، الشيء الذي يؤكد ضرورة وجود 
 عممة أوروبية موحدة ألنيا تسم  لؤلوروبييف مف االستفادة مف فوائد السوؽ الموحد.

خمؽ جو مف المنافسة االقتصادية اإليجابية، التي تساعد في محاربة التضخـ،  .2
ونية العامة والتحكـ في أسعار الفائدة وىذا ما يؤدي بخمؽ وضبط عجز الموازنة والمدي

 محيط اقتصادي مستقر ومبلئـ.
يشكؿ خطوة أساسية نحو توحيد أسواؽ العمؿ بيف دوؿ االتحاد األوروبي وىذا سوؼ  .3

 يخمؽ المزيد مف فرض العمؿ الجديدة في األجؿ الطويؿ.
عادة الييكم .4 ة في ىذه الدوؿ التي بدورىا الدفع بالمزيد مف اإلصبلحات االقتصادية وا 

 تؤدي إلى خمؽ متواتية لنمو العديد مف القطاعات االقتصادية.
تفادي سمبيات ومخاطر تقمبات أسعار الصرؼ بيف عمبلت الدوؿ األعضاء وتأثيراتيا  .5

 .2عمى اآلداء االقتصادي لمدوؿ األعضاء

 ميزات الخارجية:-2
 لمعممة األوروبية الموحدة عدة مزايا مف الناحية الخارجية منيا: 

                                                           
 .52. ، ؿَفغّيشرع واًِ،  - 1

اخ اٌٛدذج ، ِشوض دساع"انعشب ٔانٍٕسٔ: آحاس يحتًهت ٔدسٔط يغتفادة" انًغتمبم انعشبً، ١ٍٟٔ وّاي األ١ِش - 2

 . 914، ؿ .2112اٌؼشت١ح، اٌما٘شج، 
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تسم  العممة األوروبية الموحدة في تحقيؽ استقرار العبلقات االقتصادية والنقدية  .1
 الدولية.

تعد العممة األوروبية الموحدة مف وسائؿ التسوية التجارية الدولية وعممة صعبة يحتفظ  .2
 ية في البنوؾ المركزية في دوؿ العالـ.بيا في محافظ االحتياطات الرسم

 .1تسم  العممة األوروبية الموحدة بأف تصدر االتحاد األوروبي أكبر القوى التجارية .3

 معكقات النظاـ النقدم األكركبي:

بالرغـ مف كؿ المزايا واإليجابيات التي تحققيا العممة الموحدة، إاّل أّف ىناؾ عمى 
عوقات التي واجيت االقتصاد األوروبي ال يمكف جانب اآلخر جممة مف المشاكؿ والم

 تجاىميا التي يمكف إجماليا في:

 اقتصادية:-المعكقات الماكرك-أ

تتمثؿ في التكاليؼ االقتصادية واالجتماعية التي نتجت عف المعايير المفروضة في  
 ، حيث تطمب%03"اتفاقية ماسرتيخت"، السيما معيار المتعمؽ بتخفيض عجز الموازنة إلى 

تنفيذ ىذا المعيار قياـ الدوؿ األوروبية بإجراء تعديبلت دقيقة وسريعة خمقت آثار سمبية عمى 
 %3معدالت النمو ونسبة البطالة في ىذه الدوؿ، ففي فرنسا كّمفيا تخفيض نسبة العجز إلى 

في إيطاليا وبمجيكا،  4نقط في البرتغاؿ، و 3، و1997-1996نقطتيف مف النمو في 
ماـ إلى الوحدة النقدية ضلى سعي الدوؿ األوروبية الستكماؿ شروط االنوالسبب يعود إ

األوروبية أدى إلى غض النظر عف مواصمة برامج إصبلح االقتصاديات الوطنية ومتابعتيا. 

                                                           
  .97، ؿ .2114جاِؼح تؾاس، اٌجضائش،  انٕحذة انُمذٌت األٔسٔبٍت ٔإشكانٍاث انٍٕسٔ،ِذّذ عؼذٟٚٔ،  - 1
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كما أف المجيودات المبذولة لتحقيؽ معايير "ماستريخت" تسّببت في ارتفاع نسبة البطالة 
 .1مميوف نسمة في الدوؿ األوروبية 17.5إلى  1998حيث وصمت البطالة في 

وبالرغـ مف استخداـ اليورو يؤدي إلى توحيد سوؽ العمؿ في دوؿ االتحاد األوروبي،  
إاّل أّف ىذا التوحيد كاف لو آثاره السمبية عمى بعض الدوؿ األعضاء، خاصة عمى الدوؿ ذات 

الرخيصة لتنافس القوة العاممة األجور العالية مثؿ ألمانيا، حيث يياجر إلييا األيدي العاممة 
الوطنية وتحؿ ممحيا، مما يؤدي إلى فقد بعض العماؿ لوظائفيـ، وفي نفس الوقت أدى 
استخداـ اليورو إلى ىجرة رؤوس األمواؿ والشركات مف الدوؿ األأعضاء عالية التكاليؼ 

يؼ مثؿ )التي تفرض ضرائب عالية( مثؿ ألمانيا إلى الدوؿ األخرى األقؿ مف حيث التكال
يطاليا، وىذا ما يؤدي إلى خمؿ في اليياكؿ االقتصادية لبعض الدوؿ  سبانيا وا  البرتغاؿ وا 

 األعضاء. 

استخداـ اليورو يؤدي إلى أعباء مالية لبعض الدوؿ األعضاء لكف لف تكوف ىذه  
ّنما يتوفؽ ذلؾ عمى عدة مف األسباب أىميا  األعباء بنفس القدر في كؿ الدوؿ األوروبية، وا 

ستويات األداء االقتصادي وتفاوت النمو في ىذه الدوؿ، كما يؤثر اليورو عمى النظاـ م
المصرفي األوروبي، حيث يعمؿ عمى تقميص إيرادات البنوؾ األوروبية، وذلؾ يتراجع 
اإليرادات مف العمؿ في النقد األجنبي نتيجة النعداـ الحاجة إلى ىذا النشاط مف عمؿ 

 .2البنوؾ

لتنسيؽ والربط بيف السياسات االقتصادية لمدوؿ األعضاء تعتبر ىي وأخيرا ضرورة ا 
األخرى مف بيف المشاكؿ التي تواجو دوؿ االتحاد النقدي األوروبي، وتفاوت اآلداء 
االقتصادي ليذه المجموعة مف الدوؿ ينتج عنو تحمؿ بعض الدوؿ األعضاء دوف غيرىا 

                                                           
1
-Alleron Monique, Bon Philippe, Bonnaud Jean-Jacques,les Enjeux de L 

Euro,Paris :Economica,1998,p.31.. 
 .75. ، ؿعابك رعيشِمؼاػ،  - 2



 أوروبا من السوق المشتركة إلى االتحاد النقدي                                   الفصل الثاني:
 
 

77 
 

موا وىي أعباء تظير في كؿ تكتؿ أعباء مالية إضافية لدعـ الدوؿ األخرى األقؿ ن
 .1اقتصادي

 اقتصادية:-المعكقات الميكرك-ب

المؤسسات وقطاع البنوؾ والتجارة كميا معنية، ولكف بدرجات متفاوتة، بمسار التكيؼ  
الجديد لؤلثماف والقيـ، لذا وجب القياـ بتعديبلت ميمة لتغيير برامج اإلعبلـ اآللي، نظاـ 

نتاج منتجات مالية وتجارية جديدة تعوض وغيرىا إضافة إلى إالسمـ الضريبي المحاسبة، 
المنتجات القديمة وتعتبر ىذه اإلجراءات تكاليؼ إضافية تحممتيا المؤسسات األوروبية نتيجة 

 التحوؿ إلى العمؿ باليورو.

بدراسة حوؿ التكاليؼ  1998مع بدأ التعامؿ باليورو قاـ البنؾ المركزي األوروبي  
 14مؤسسة مالية في  110لقطاع البنكي في ظؿ التعامؿ باليورو، تضمنت التي يتحمميا ا

نواع مف التكاليؼ تتحمميا المؤسسات المالية ولة أوروبية  أوضحت ىذه الدراسة أف خمس أد
، تكويف %26، التسويؽ والعبلقات العامة %55بنسب متفاوتة كما يمي: نظاـ المعمومات 

، والمجموع الصافي %4، الوثائؽ القانونية %6 ، االستثمارات%9الموظفيف والعماؿ 
مميار إيكو، وىذه  10إلى  8لمتكاليؼ قدر مف طرؼ ىذه البنوؾ والمؤسسات المالية بػ

 مف مصاريؼ االستغبلؿ ليذه المؤسسات في السنة. %2المصاريؼ تعادؿ 

فسة ويساىـ تداوؿ اليورو ما يترتب عميو مف اعتماد أسعار متقاربة في إشتداد المنا 
بيف المؤسسات األوروبية ذات المشاريع المتماثمة، حيث تحممت بعض المؤسسات التي تفتقر 
لمكفاءة العالية الكثير مف األضرار ما نتج عنو عدـ قدرتيا عمى الصمود أمامـ المنافسة التي 

 يخمقيا استعماؿ عممة واحدة.

                                                           
1 - Alleron Monique, Bon Philippe, Bonnaud Jean-Jacques, Op.cit, p.33. 
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بيف الدوؿ األعضاء لف وأخيرا يجب أف يكوف واضحا أف توزيع ىذه المزايا والتكاليؼ  
يكوف بالتساوي، ويرجع السبب في ذلؾ إلى اختبلؼ مراكزىا االقتصادية وتفاوت أدائيا 
االقتصادي كما يجب اإلشارة إلى أف تكاليؼ دخوؿ اليورو حيز التداوؿ ىي تكاليؼ انتقالية 

ائجيا عمى تتحمميا الدوؿ األوروبية عمى المدى القصير في حيف أف المزايا المحققة تكوف نت
 . 1المدى المتوسط والطويؿ
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 المبحث الثالث: مشركع الدستكر األكركبي.
وروبي، ومحتواه، ومعوقات حث سنتطرؽ لعرض مشروع الدستور األفي ىذا المب

 تجسيده.

 المطمب األكؿ: ظيكر المشركع الدستكر )معاىدة نيس(.
في اتفاؽ "نيس" حوؿ مستقبؿ شكؿ الدستور األوروبي خطوة حاسمة ومكممة لما جاء  

ما  2001سبتمبر  15االتحاد األوروبي، وقد كانت لقمة المجمس األوروبي "الركف" بتاريخ 
 يمي:

 التوزيع الجيد لبلختصاصات بيف االتحاد والدوؿ األعضاء. -
تعزيز دور المؤسسات األوروبية أماـ توسيع االتحاد األوروبي وعمى ذلؾ طرحت قمة  -

تيب االتفاقيات األوروبية، ومف ثـ  تـ التوصؿ إلى إعداد مشروع "الركف" إعادة تر 
اتفاؽ حوؿ الدستور األوروبي، الذي لقي توافؽ جميع الدوؿ األعضاء بتاريخ جواف 

، وقد تـ تقديـ نص الدستور خبلؿ اجتماع المجمس األوروبي "بتيسالونيؾ" 2003
 2004أكتوبر  29تاريخ ، ودخؿ خير التنفيذ مع قمة روما ب2003جواف  20بتاريخ 

 .1لحؿ بذلؾ الدستور األوروبي محؿ مجموع االتفاقيات األوروبية

قد قدـ الرئيس األسبؽ الفرنسي، "جسكار ديستاف"، بداية مسار مشروعو ما أطمؽ 
عميو الييكؿ العظمي لدستور أوروبا المستقبمي، وقد ضـ جميع مقومات الدستور مف قيـ 

ولقد ظيرت ىذه  افسات االتحاد والمؤسسات التي تكونو.ومبادئ وحقوؽ المواطنيف ومن
الوثيقة عمى الرفع مف أف تفويض المؤتمر ال يسم  لممندوبيف بتقديـ دستور، وذلؾ انسجاما 

                                                           
1

، 2772، اٌذٛاس اٌّرّذْ، دساعاخ ٚأتذاز لا١ٔٛٔح، اٌؼذد يشاحم بُاء االتحاد األٔسٔبًأٔظ اٌّشصٚلٟ،  -

 ، ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ: 97/11/2193

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395593.  
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عادة ىيكمة االتفاقات  2000مع إعبلف قيمة "نيس" في العاـ  الذي أوصى بمجرد تبسيط وا 
ار ما تقدمت أعماؿ المؤتمر، تحوؿ األمر األساسية الخاصة باالتحاد األوروبي، ولكف بمقد

تفويضا، تحت وطأة ضغوط مختمفة أتت مف دوؿ أعضاء ومف منظمات المجتمع المدني 
 ومف رسائؿ ووثائؽ ورسائؿ إلكترونية وصمت مف جميع أنحاء أوروبا.

أشير مف المناقشات التي رأسيا  16وقد قدـ الدستور في جواف الماضي، بعد 
 واد الست عشر النقاط التالية:ديستاف وتضمنت الم

الدستور يحدد شكؿ اتحاد يتـ مف خبللو تنسيؽ سياسات الدوؿ األعضاء : 01المادة 
ويقـو بإدارة العديد مف الوظائؼ عمى اساس فيدرالي، ويحتـر االتحاد اليوية الوطنية لتمؾ 

 الدوؿ.

يمقراطية وسيادة االتحاد يقـو عمى قيـ مف احتراـ اإلنساف والحرية والد: 02المادة 
 القانوف واحتراـ حقوؽ اإلنساف.

 الدستور لو األولوية فوؽ قوانيف الدوؿ األعضاء.: 09المادة 

 االتحاد سينسؽ السياسات االقتصادية لمدوؿ األعضاء.: 13المادة

 .1الدوؿ األعضاء تدعـ السياسة الخارجية واألمنية العامة: 14المادة 

 الدستكر األكركبي.المطمب الثاني: محتكل المشركع 
صفحة، حسب المغة المترجـ إلييا،  482و 352يتراوح عدد صفحات الدستور بيف  

 وينقسـ إلى أربعة أجزاء رئيسية:

                                                           
، 91/11/2193، 91ػثذ اٌج١ًٍ ص٠ذ ِشْ٘ٛ، اٌذعرٛس األٚسٚتٟ، األًِ ٚاٌرذذٞ، جش٠ذج اٌش٠اك، تشض اٌغٕثٍح، اٌؼذد  - 1

  www.alriyadh.com/15022ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ: 

http://www.alriyadh.com/15022
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يشتمؿ عمى تعريؼ لمقيـ واألىداؼ والواجبات وطرؽ اتخاذ القرار، ويسمى الجزء األكؿ: 
 األجيزة المختمفة لبلتحاد األوروبي.

قة التأسيس، وفييا يتـ تعريؼ القوانيف األساسية عمى مستوى االتحاد يعالج وثيالجزء الثاني: 
بشكؿ سيؿ الفيـ، وقد استقيت ىذه القوانيف مف روح توصيات المفوضية األوروبية لحقوؽ 

 اإلنساف.

يعرؼ طرؽ عمؿ األجيزة المختمفة في االتحاد األوروبي كما يوض  مجاؿ الجزء الثالث: 
سبيؿ المثاؿ إنشاء السوؽ المشتركة، حرية انتقاؿ المواطنيف،  عمميا الداخمي والخارجي عمى

 وسياسة البضائع.

تحت عنواف "أحكاـ عامة" ويعرؼ لرموز االتحاد األوروبي كما يضع  جاء الجزء الرابع:
 .1قواعد تحدد كيفية إدخاؿ مواد جديدة عمى الدستور وكيفية دخولو حيز التنفيذ بنود جديدة

ستور الموحد ىو جعؿ أوروبا أكثر ديمقراطية وكفاءة ويشتمؿ اليدؼ الرئيسي مف الد -
ى، التي تـ التوصؿ إلييا الدستور عمى خبلصة االتفاقيات األوروبية األربعة الكبر 

عشر سنة الماضية، بجانب بنود جديدة تدخؿ حيز التنفيذ ألوؿ مرة،  خبلؿ اإلثنى
 منيا:

يس االتحاد الذي ستكوف إدخاؿ منصب جديد في االتحاد األوروبي ىو منصب رئ -
وروبي  في تمثيؿ االتحاد األوروبية المختمفة و يفتو تنظيـ العمؿ بيف المجالس األوظ

 الساحات الدولية.

 

 
                                                           

 ، ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ:Made formindsيزهت األٚسٚتٟ ٚأُ٘ تٕٛدٖ،  اٌذعرٛس ٚظ١فح - 1
http://P.dw.com/P/6hph   

http://p.dw.com/P/6hph
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 كمف التغيرات الرئيسية التي أحدثيا الدستكر ىي:

 التقمص مف قدرة الحكومات عمى نقص قرارات االتحاد. -
 يحصؿ البرلماف األوروبي عمى مزيد مف السمطات. -
 يعيف وزير الخارجية في االتحاد األوروبي. -
وسيتـ تسييؿ عممية اتخاذ القرار في المجمس الوزاري األوروبي، بحيث يتحصؿ  -

العمؿ بطريقة اإلجماع المطمؽ المتبعة سابقا عمى بعض الحاالت الخاصة فقط. سيتـ 
لكؿ تحويؿ صبلحيات أكبر لمبرلماف األوروبي في عممية اتخاذ القرار، بحيث يصب  

مف البرلماف أو المجمس الوزاري أصوات متساوية عقد االقتراع عمى القوانيف، وألوؿ 
مرة يتـ وضع نبد خاص يوض  كيفية الخروج مف االتحاد إذا قررت إحدى الدوؿ 

 .1ذلؾ

 ومف القضايا الرئيسية التي حددت في مسودة الدستور:

حؿ نظاـ الرئاسة الدورية، منصب رئيس االتحاد األوروبي، إذا اقترح إنشاؤه ليحؿ م -
مدتيا ستة أشير، المتبعة حاليا. وفي مسودة الدستور، ينتخب الرئيس مف المجمس 
األوروبي )الدوؿ األعضاء(، وتحدد مدة توليو منصبو بعاميف ونصؼ عاـ قابمة 
لمتجديد مرة واحدة فقط. وال يجوز لرئيس االتحاد المنتخب أف يشغؿ في الوقت نفسو 

 بلده. ويمثؿ الرئيس االتحاد عمى الساحة الدولية.الرئاسة في ب
ومنحت مسودة الدستور البرلماف األوروبي سمطات إضافية لصنع القرار، عمى أف  -

تفقد التشريعات بشكؿ مشترؾ مع المجمس األوروبي، وأف ينتخب البرلماف رئيسا 
 726لممفوضية، ويستطيع مراقبة أعماؿ المفوضية. ويكوف عدد أعضاء البرلماف 

                                                           
، ت١شٚخ، ِشوض صُع انمشاس فً االتحاد األٔسٔبً ٔانعاللاث انعشبٍت األٔسٔبٍتِذّذ ِقطفٝ وّاي، فؤاد ٔٙش،  - 1

 .29، ؿ.2119ؼشت١ح ، دساعاخ اٌٛدذج اٌ
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سنوات. كما  5قؿ في البرلماف لوالية تمتد أعضاء عمى األبعة أر عضوا، ولكؿ دولة 
 .1أظيرت أيضا ىذه المسودة احتراما لمِديف في دوؿ االتحاد

 المطمب الثالث: معكقات تجسيد المشركع.
إّف النقد األساسي الذي وجو لمدستور ينصب حوؿ تجنبو القضايا الكبرى المتفجرة  

روع الدستور رفض لدى الفرنسييف، ألسباب ومبررات ليذا الرفض، ىو إفراطو سياسيا. فمش
في الميبرالية االقتصادية بما يتعارض مع النموذج االجتماعي  الفرنسي وانتقاصو مف سيادة 

مخاوفيـ مف فقداف نظاـ رفاىيتيـ االجتماعية وتدفؽ العمالة  إلى باإلضافةواستقبللية الببلد 
ؽ أوروبا عمى فرنسا وتفاقـ أزمة البطالة المرتفعة والتي تبمغ نسبتيا الرخيصة مف دوؿ شر 

 أي ما يعادؿ ثبلثة مبلييف عاطؿ. 10.2%

لقد أراد الناخبوف الفرنسيوف معاقبة الرئيس جاؾ شيراؾ حكومتو المحافظة عمى ارتفاع  
الطبيعي أف  نسبة البطالة والمشكبلت االقتصادية التي تعاني منيا الببلد. وبالتالي كاف مف

مف إجمالي الناتج المحمي وكذلؾ اإلنفاؽ  %24التي تمثؿ  اإلنفاؽنخفض معدالت 
. وىذا يعني تراجع الخدمات التي 2001ألوؿ مرة منذ عاـ  %0.5الحكومي الذي انخفض 

تقدميا الحكومة تراجع الصادرات مقابؿ الواردات، لذا لـ يكف الناخب الفرنسي في أزمة مع 
فقط، بؿ كاف يدرؾ تماما أف المزيد مف ىذه السياسات تأتي عبر االتحاد  سياسات حكومتو

األوروبي إف أعطاه  المزيد مف حرية الحركة، فالعمؿ الفرنسيوف صوتوا حرية الحركة التي 
يتبعيا الدستور أماـ رجاؿ األعماؿ إلعادة توطيف صناعا تيـ في دوؿ يدفعوف فييا ضرائب 

 .2اتب أدنىأقؿ ويشغموف فييا عماال برو 

                                                           
، انًزهت انعشبٍت نهعهٕو انغٍاعٍتاالذذاد األٚسٚتٟ ت١ٓ اٌمشاساخ ٚاٌرذذ٠اخ"،  : أدّذ عؼ١ذ ٔٛفً، "ِرذذْٚ فٟ اٌرٕٛع - 1

  .977جاِؼح اٌثشِٛن، األسدْ، ؿ .
 ٟ:ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرش12/18/2193ٔٚ، حٕثيزهت ب؟ " ػافُ اٌغ١ذ،" ٌّارا سفضٛا اٌذعرٛس األٚسٚتٟ - 2

https://www.slamtoday.net/bohooth/artShow-13-5740.htm  

https://www.slamtoday.net/bohooth/artShow-13-5740.htm
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تعرضت المسودة األولى لمدستور األوروبي النتقادات حادة بعد ساعات قميمة مف  
صدورىا، وكانت الحكومة البريطانية مف بيف أولى الدوؿ التي دعت إلى إدخاؿ تعديبلت 
عمى المسودة، بعد أف أعربت عف قمقيا مف استخداـ عبارة "االتحاد" واإلشارات إلى أف 

ي سيتمتع بصبلحيات لمسيطرة عمى السياسات الخارجية واالقتصادية وقد االتحاد األوروب
عكست المسودة رغبات ألمانيا وبعض دوؿ االتحاد األخرى في أف يسمؾ األوروبيوف أسموبا 
مشابية لدولة واحدة ذات حكومة موحدة، كما ىاجـ منتقدو االتحاد األوروبي المسودة، التي 

 .1متحدةتظير ما يرونو نحو إقامة دولة 

رفض الدستور مف قبؿ قوى أقصى اليسار وأحزاب اليميف كؿ حسب خمفياتو، أماـ 
تداخؿ ىذه الخريطة السياسية يمكننا أف نمتمس أىـ النقاط التي تشير إلى الرافضيف لمدستور 

 الموحد.
إف معارضو الدستور ليسوا ضد أوروبا لكنيـ يرفضوف أوروبا الميبرالية أو أوروبا رأس 

 ويطالبوف بأوروبا تعطي أولوية أكثر لممسألة االجتماعية.الماؿ 
في ىذا السياؽ يمـو العديد مف الشخصيات اليسارية السكرتير األوؿ لمحزب 
االشتراكي الفرنسي فرانسوا ىولند عمى تجاوزه لمبادئو وأيديولوجيتو اليسارية والقبوؿ بأوروبا 

 غير ضامنة لحقوؽ العماؿ.

، مثؿ: الجبية الوطنية التي تتزعميا "جاف ماري لوباف" فيي أما أحزاب أقصى اليميف
تعارض ىذا الدستور ألنو يعد ذوباف لميوية الوطنية الفرنسية، واندثار لثقافاتيا. ثـ يضيؼ 
ىذا التيار نقطة ميمة أخرى تتعمؽ باالنعكاسات الممكنة لتبني  ىذا الدستور، أي إمكانية 

ا تمقي العديد مف توجيات اليميف في فرنسا ومعيـ بعض دخوؿ تركيا لمحظيرة األوروبية وىن
مف الشخصيات اليسارية. إنو لمف الغريب حقا أف تجد تركيا نفسيا محور النقاش حوؿ 

                                                           
، 91، تشض اٌؾثٍح، اٌؼذد رشٌذة انشٌاضػثذ اٌج١ًٍ ص٠ذ ِشْ٘ٛ، "اٌذعرٛس األٚسٚتٟ األًِ ٚاٌرذذٞ،"  - 1

   www.abiyadh.com/15022ٟ: ، ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرش91/11/2193ٔٚ

http://www.abiyadh.com/15022
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دستور ستعتمده أوروبا. وىو ما يذكر بنقاش أوروبي ساد خبلؿ القرف الثامف عشر والقرف 
مف الكتاب االنجميزييف  والفرنسييف، التاسع عشر حوؿ االستبداد التركي، حيث اجتيد العديد 

ومف بينيـ "مونتكسيو" لتفسير ىذا االستبداد، ثـ تجاوز سجاليـ تركيا ليركز عمى دور 
 .1اإلسبلـ ذاتو سواء ما حيث دوره في إنتاج االستبداد ومف حيث تبرئتو مف ىذه النيضة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،91/11/2193، 95: 97، انزضٌشةػادي ٌط١فٟ،" دسٚط ِٓ اٌذعرٛس األٚسٚتٟ اٌّٛدذ"،  - 1

  ./knoukdegegate/opinionswww.aljazeera.netػٍٝ اٌّٛلغ االٌىرشٟٚٔ: 

http://www.aljazeera.net/knoukdegegate/opinions
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 :الفصؿ استنتاج
وؿ األوروبية في التفكير لتحقيؽ الوحدة بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الد 

نشاء العممة الموحدة التي تعتبر كتتويج لمسيرة الدوؿ األعضاء وذلؾ  االقتصادية األوروبية وا 
التي ىي أساس ىذا  1957بناءا عمى معاىدة روما وتكويف الجماعة االقتصادية األوروبية 

 التكتؿ.

لرائد في مجاؿ التكامؿ االقتصادي إف العممة األوروبية الموحدة تمثؿ النموذج ا 
العالمي، التي استطاعت أف تحقؽ ميزات عديدة لصانعييا، حيث أف إنشائيا جاء عمى شكؿ 
مراحؿ وخطوات استطاعت مف خبلليا المجموعة األوروبية مف تكويف اتحاد وتكتؿ اقتصادي 

 ة الموحدة.وصوال إلى التكامؿ االقتصادي النقدي عمى مستوى إصدار العممة األوروبي

مف خبلؿ ىذه الدراسة، تتجمى لنا حجـ الجيود التي بذلتيا أوروبا خبلؿ ما يقارب  
نصؼ قرف مف أجؿ استكماؿ وحدتيا االقتصادية والنقدية، بالرغـ مف المعوقات والصعاب 
إاّل أّف التمسؾ واألىداؼ األوروبية ذلؿ كؿ ذلؾ، وتمكنت أوروبا مف تجسيد طموحيا عمى 

وأضيرتو إلى الوجود بظيور اليورو، وعميو فإف اليورو ال يعبر عف مجرد عممة  أرض الواقع
ورقية نقدية يتـ تداوليا في الحياة االقتصادية فقط، بؿ يعبر أيضا عف مسعى أوروبي فريدة 

 مف نوعيا.

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 الفصؿ الثالث: 
نعكاسات األزمة اليكنانية ا

 عمى االتحاد األكركبي
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 تمييد:
لى يومنا ىذا، أزمة مالية حادة، عرفت  2009منذ نياية  عرفت منطقة اليورو،  وا 

بأزمة الديوف العمومية وأزمة الديوف السيادية، وأطمؽ عمييا ىذه التسمية لكونيا ترتبط بعجز 
بعض الدوؿ منطقة اليورو عمى تسديد ديونيا تجاه دائنييا. وتأتي ىذه األزمة امتداد األزمة 

، حيث ظيرت 2007تي مست االقتصاد العالي منذ سنة المالية واالقتصادية العالمية ال
الشرارة األولى لؤلزمة الديوف العمومية في منطقة اليورو باليوناف باعتبارىا أوؿ مف دؽ 
ناقوس الخطر بعدـ قدرتيا عمى تسديد التزاماتيا تجاه دائنييا مف ىنا أصبحت االتحاد 

بؿ عممة الموحدة اليورو، كما األوروبي يواجو مصاعب اقتصادية متتالية، تيدد مستق
أصبحت تيدد تواجد العديد مف الدوؿ داخؿ مجموعة اليورو، بسبب ضعؼ اقتصاديتيا وعدـ 
ضافة إلى العوامؿ الداخمية والخارجية التي  قدرتيا عمى مواكبة السياسة المالية الداخمية، وا 

 ا الفصؿ.دفعت اليوناف لموقوع في األزمة المالية، وىذا كمو ما سنعرفو في ىذ
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 المبحث األكؿ: خمفيات أزمة الديكف اليكنانية.
، ظيرت 2007امتداد لؤلزمة المالية واالقتصادية التي مست االقتصاد العالمي منذ  

الشرارة األولى ألزمة الديوف في منطقة اليورو "باليوناف" باعتبارىا أوؿ مف دؽ ناقوس 
زاماتيا تجاه دائنييا مف بنوؾ ومؤسسات مالية الخطر، وذلؾ بعدـ قدرتيا عمى تسديد الت

ازدادت حدتيا بانتقاليا إلى كؿ مف  2011وبداية 2010وصناديؽ استثمار، وفي عاـ 
سبانيا يطاليا وا  يرلندا وا   .1البرتغاؿ وا 

 .التحاد األكركبياليكناف لانضماـ المطمب األكؿ: 
"الضاحية" بيف الدوؿ كانت بمثابة  1981منذ انضماـ اليوناف لبلتحاد األوروبي  

األوروبية الصناعية العتماد اقتصادىا بشكؿ رئيسي عمى قطاعي السياحة والزراعة مما 
أفقده القدرة عمى مجاراة القاعدة الصناعية المتطورة في البمداف األوروبية األخرى وخاصة 

لبلتحاد  ألمانيا، وفرنسا وبريطانيا التي لعبت دورا رئيسيا في صياغة الييكمية المؤسسية
 األوروبي بما يتبلئـ اقتصاداتيا الصناعية القوية فيما.

سبانيا والبرتغاؿ مف أوضاع   عانت البمداف األوروبية األقؿ تطورا، منيا اليوناف وا 
والديف العاـ  اإلنفاؽاقتصادية تتسـ بارتفاع عجز ميزاف مدفوعاتيا والديف العاـ نتيجة زيادة 

 .2ية كفاية لتطبيؽ شروط المعاىدة عمى أكمؿ وجووضعؼ اإلرادات لذلؾ لـ تكف قو 

                                                           
األصِح اٌّا١ٌح فٟ ِٕطمح األٚسٚ أعثاب ٔؾٛتٙا ٚإٔؾاس٘ا ٚاٌذٚس اٌزٞ "أٚو١ً ٔغ١ّح، تٛوغأٟ سؽ١ذ، ِق١ثخ أدّذ، - 1

، ؽراء، ست١غ، 49/42، اٌؼذداْ يزهت بحٕث التصادٌت عشبٍت، "األعٛاق اٌّا١ٌح ٚٚواالخ اٌرق١ٕف االئرّأٟ ف١ٙا رٌٗؼث

 .8ؿ.، 2197

 ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ: 91:91، 2193أٚخ 7لقح ا١ٌٛٔاْ ِغ االذذاد األٚسٚتٟ ِٕز اٌثذا٠ح درٝ ا٢ْ،  ،س٠ٟ ِذّٛد- 2

https://www.daiyFX.com/tadawa/-Fonex.news/education/2015/08/24/story-of-Greece-with-theEu-from-

beginning-til-3643  

https://www.daiyfx.com/tadawa/-Fonex.news/education/2015/08/24/story-of-Greece-with-theEu-from-beginning-til-3643
https://www.daiyfx.com/tadawa/-Fonex.news/education/2015/08/24/story-of-Greece-with-theEu-from-beginning-til-3643
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فخبلؿ انضماـ اليوناف إلى االتحاد األوروبي انتفعت مف كؿ اآلليات الممنوحة مف  
طرفو بشكؿ صناديؽ إعانات يوفرىا لمبمداف المنضوية تحتو والمتميزة بدخؿ أقؿ مف المعدؿ 

ة عجز ميزانيتو، وأيضا مضاعفة األوروبي، ومف خبلؿ الموارد اليامة لميوناف ساعدت بتغطي
دوالر سنة  4000مرات، وفي حيف كاف ىذا الدخؿ يعادؿ  8دخمو السنوي لمفرد الواحد ب

دوالر وىذا ما أتاح لميوناف مشاركة الدوؿ المتقدمة في  32000وأصب  يقارب  1981
ف في التصنيؼ العالي الممنوح مف طرؼ برنامج األمـ المتحدة لمتنمية والذي صنؼ اليونا

دولة، ومنذ أف انضمت عشر دوؿ جديدة إلى إقامة االتحاد األوروبي  177عمى  25المرتبة 
بدأت المشاكؿ االقتصادية بالظيور في اليوناف، حيث أف معدؿ الدخؿ السنوي  2004سنة 

دوالر أي أقؿ بكثير مف الدخؿ السنوي لمفرد  25000يتجاوز  لمفرد الواحد بيذه الدوؿ ال
اف في ىذه انتقمت ىذه األخيرة مف بمد منتفع مف اإلعانات األوروبية إلى مساىـ الواحد لميون

فييا. وىذا التحوؿ الياـ تزامف مع انتياء األلعاب األولمبية بأثينا والذي تداينت فيو اليوناف 
كثيرا لتحضير ىذه األلعاب دوف أف تنسى االنعكاس النتياء ىذه األلعاب عمى السياحة في 

 .1التي تتمثؿ لوحدىا قرابة العشر لمناتج المحمي الخاـىذا البمد و 

مف إجمالي  %6ؿ انضماـ اليوناف إلى مجموعة اليورو كاف الديف اليوناني يشكؿ بفق 
، كما ارتفع في نياية العاـ %50فقد وصمت النسبة إلى  2009الناتج الوطني، أما في عاـ 

ليونانية المتعاقبة الذي كاف يموؿ عف وذلؾ راجع إلى ارتفاع األنفاؽ مف الحكومات ا 115%

                                                           
أصيت انذٌٌٕ انغٍادٌت األٔسٔبٍت ٔاَعكاعاتٓا عهى يٕاصٌٍ يذفٕعاث دٔل انًغشب انعشبً دساعت حانت أد١ّّح خاٌذ، - 1

، 2197، ١2192ش، جاِؼح تغىشج: لغُ اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح، ِزوشج ١ًٌٕ ؽٙادج اٌّاجغر ،8022-8002انزضائش خالل انفتشة 

 .  72. ؿ
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طريؽ االقتراض في أسواؽ رأس ماؿ الدولية، وبيذا االعتبار يكوف اليورو قد فت  الطريؽ 
 .1لميوناف لموقوع في أزمة

 المطمب الثاني: طبيعة االقتصاد اليكناني.
وروبية إف االقتصاد اليوناني يعتبر مف االقتصاديات األكثر ديناميكية في المنطقة األ 

 .2%4.2وصؿ معدؿ النمو السنوي إلى  2007إلى  2000حيث أف خبلؿ الفترة 

 وبالتالي يقوـ االقتصاد اليوناني عمى ثبلثة دعائـ أساسية ىي:

مف الناتج المحمي اإلجمالي، إضافة أنو  %75.5قطاع الخدمات حيث ساىـ حوالي  
مف الناتج المحمي  %20.6مف قوة العمؿ، وقطاع الصناعة ساىـ حوالي %68يستوعب 

مف قوة العمؿ، وقطاع الزراعة ساىـ حوالي  %20اإلجمالي، إضافة إلى أنو يستوجب 
مف قوة العمؿ، وىذا  %12مف إجمالي الناتج المحمي، إضافة إلى أنو يستوعب  3.7%

وىي نسبة تمثؿ مؤشرا مرتفعا مقارنة بدوؿ االتحاد األوروبي  %9وتبمغ نسبة البطالة حوالي 
 .3رىاألخ

 ز بنية االقتصاد اليوناني عمى ثبلثة أعمدة ىي:تترك 2015أما حسب تقديرات 

مف  %12.6والتي تضـ التجارة والنقؿ، والصناعة تقدر ب %25.4قطاع الخدمات  
مف الناتج المحمي العاـ، وىو بعيد عف حجـ ومستوى  %4الناتج المحمي العاـ والزراعة 

                                                           
، يزهت سؤي التصادٌت، "ٟ االلرقاد٠اخ اٌّغاست١ح ِماسٔح ٔظش٠حػذذاػ١اخ أصِح اٌذ٠ْٛ األٚسٚت١ح "ع١ٍّاْ ؽ١ٙثٛط،  - 1

 .923. ، ؿ2192، جٛاْ 4و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح ٚاٌرجاس٠ح، اٌجٍفح، اٌؼذد 

، االتحاد انُمذي نذٔل يزهظ انتعأٌ انخهٍزً ٔآحاسْا عهى التصادٌاث انذٔل انخهٍزٍت، ِمرض١اخ ٛؽٛي اٌغؼ١ذت - 2

 .923.، ؿ2195-2192أطشٚدح ِمذِح ١ًٌٕ ؽٙادج اٌذورٛساٖ، ذجاسج د١ٌٚح، ٚسلٍح، 

ح، جاِؼح ٚاٌرجاس٠ ، و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح"أصِح اٌذ٠ٓ اٌغ١ادٞ فٟ ا١ٌٛٔاْ األعثاب ٚاٌذٍٛي"تٛاٌىٛس ٔٛس اٌذ٠ٓ،  - 3

 . 51.، ؿ2197، 97: اٌؼذديزهت انباحج عى١ىذج،
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في تركية الناتج المحمي العاـ، وأيضا في استيعاب اليد الخدمات التي تمثؿ النصيب األكبر 
 العاممة.

 وعميو يتميز االقتصاد اليوناني بعد خصائص منيا:

، ستة سنوات مف االنكماش والكساد، ونسبة نمو 2000مواجية اليوناف في سنوات  -
 ضعيفة.

، مما نتج عنو 2009و 2008مواجية عجزا حادا في الموازنة العمومية مف  -
ت سمبية، ومواجية اليوناف ليا جس أزمة الديف عمومي معتبر، الذي استمر مضاعفا

في االرتفاع حسب تقديرات منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية التي قدرتيا برسـ عاـ 
في سنة  %158مف الناتج المحمي العاـ، بينما تقدر ب  %181.2ب 2015
مف مداخمييـ ونتج عف  %119.7، فيما ارتفعت مديونية األسر إلى مستوى 2011

 .1%24.9ذلؾ استفحاؿ البطالة التي بمغت 
االعتماد بشكؿ كبير في التصدير لؤلسواؽ األوروبية عمى قطاع المنسوجات  -

 والسياحة.
نقص العديد مف المؤسسات عند مستويات منخفضة عف الكفاءة واإلنتاجية مما  -

 ة وانخفاض الطمب.يجعميا عرضة لمصدمات الخارجية القادمة مف تقمبات العمم
نقص األدوات المالية والوسيطية بيف المدخريف واالستثمارات المحتممة التي تمكف  -

 .2الشركات مف تحسيف إدارة المخاطر اإلنتاجية التي يتعرضوف ليا

 ومف ىنا يمكف القوؿ أف بنية االقتصاد اليوناني يواجو عدة إختبلالت ىيكمية التي تتمثؿ في:

                                                           
 . 224اٌجضائش، ؿ أصيت انذٌٌٕ انٍَٕاٍَت رزٔسْا ٔاَعكاعاتٓا ٔحهٕل اإلَمار،تٍذغٓ فاسج،  - 1

 .45.، ؿعابك يشرع ، سٚاق- 2



 نعكاسات األزمة اليونانية على االتحاد األوروبيا                                  فصل الثالث:ال
 
 

93 
 

مف  %75.7االقتصادية، فالقطاع الخدمي يشكؿ وحده نسبة  عدـ توازف القطاعات -
مف قوة العمؿ مقارنة بالقطاعيف  %68حجـ الناتج المحمي اإلجمالي، ويستوعب 

الصناعي والزراعي مما يعني أف قطاع الخدمات يستحوذ عمى النصيب األكبر 
 مقارنة بقطاع اإلنتاج الحقيقي.

يصنؼ في أوروبا عمى أنو غير تنافسي،  انخفاض تنافسية االقتصاد اليوناني، حيث -
ويغزى ذلؾ ارتفاع مستويات األجور والذي ال يصاحبو زيادات مماثمة في اإلنتاجية 
لمعامؿ اليوناني، األمر الذي يترتب عميو ارتفاع تكاليؼ السمع اليونانية بالنسبة لغير 

اليونانية، اليونانييف، وىو ما يؤديّ إلى انخفاض الطمب الخارجي عمى الصادرات 
 ومف ثـ تصاعد عجز الميزاف الخارجي بيا والذي يحتاج ىو اآلخر إلى تمويؿ.

مميار أورو  20التيريب الضريبي الذي تفقد مف خبللو الخزينة اليونانية ما يرجو عف -
سنويا، ناىيؾ عف التوسع في اإلنفاؽ الحكومي بأكثر مما تسم  بو طاقة االقتصاد 

 .1باألجور والمعاشاتاليوناني خاصة فيما يتعمؽ 
 المجوء المتزايد الستبلـ المعونات والمساعدات مف االتحاد األوروبي. -
وذلؾ مع تزايد ضغوط األزمة  2010تزايد ضغوط لبلستدانة خصوصا في مطمع  -

 المالية العالمية.
ظيور االختبلؿ القائـ عمى أساس سيادة قطاع الخدمات بصورة كبيرة، مقابؿ ضعؼ  -

مف الناتج  %3.8ب 2013و 2012إذ عرؼ نمو ضعيفا في القطاع الفبلحي 
، ومف ىنا فقطاع 2015إلى  %4ثـ إلى  2014لعاـ  %3.8المحمي العاـ إلى 

اإلنتاج الفعمي أقؿ بكثير مف حجـ قطاع ونشاط الخدمات، ويضاؼ إلى ىذا العامؿ 
لنشطة، مف اليد العاممة ا %24.9الجوىري االرتفاع المعتبر لنسب البطالة المقدرة ب

                                                           
 .، ؿ ؿ2191، نٍاث إداستٓارزٔسْا، ٔتذاعٍاتٓا ٔآ 8020أصيت انذٌٌٕ بًُطمت األٔس غشا٠ح ص١٘ش، ِؼضٚص ٌمّاْ،  - 1

3 ،8. 
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وعميو فالنسب تكشؼ عف ضعؼ قدرة االقتصاد اليوناني اإلستعابية وعجزه أيضا 
 .1عمى توفير فرص عمؿ جديدة وعمى تحفيز الطمب واستقطاب االستثمارات

 شرات الرئيسية لالقتصاد اليكناني.المطمب الثالث: المؤ 
 تتمثؿ أىـ المؤشرات االقتصادية الرئيسية لميوناف فيما يمي:

 تج القكمي اإلجمالي لميكناف كمعدالت النمك:النا-1
مف المتوسط بيف عامي  %4حقؽ االقتصاد اليوناني معدالت نمو سنوية قدرىا  
، ليدؿ بذلؾ عمى أنو مف أعمى 2008خبلؿ عاـ  %2، فيما نما بمعدؿ 2007و 2004

المي أثر عمى عدـ االستقرار االقتصادي الع 2009المعدالت في منطقة اليورو. وفي عاـ 
عمى اليوناف، وىذا ما دفع باليوناف إلى اتخاذ بإجراءات اقتصادية مف صندوؽ النقد الدولي 

والذي  2010لتحقيؽ تعافي المالي الناجـ عف تأثير عمى قيمة الناتج المحمي اإلجمالي لعاـ 
 .%4إلى  %2.5تراجع بنحو 

 االستثمار كاالدخار في اليكناف:-2
ر الثابتة بمغت قيمة تكويف رأس الثابت في اليوناف وحسب األسعا 2008خبلؿ عاـ  
، فقد انخفضت ىذه القيمة في 2007مميار يورو، وىذا الثبات يمتد بالقيمة نفسيا في  44.8
مميار يورو وذلؾ جزاء األزمة المالية العالمية، ومف جانب فقد بمغ  39.9ب 2009عاـ 

، أي بزيادة 2008يار يورو عاـ مم 3.1صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر نحو 
بقي إجمالي االستثمارات وصافيتيا في  2009وفي عاـ  2007مقارنة لعاـ  %100تعادؿ 

مستويات مرتفعة رغـ األزمة المالية وتعاظميا وبالتالي يشيد صافي تدفقات االستثمارات 
التراجع بدأ  ، فيذا2008مقارنة بعاـ  %21األجنبية المباشرة إلى اليوناف انخفاضا بنسبة 

وفقا لتقرير مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة  %37أقؿ بكثير مف قيمة التدفقات التي بمغت 
                                                           

 .224،223. ؿ ؿ يشرع عابك،تٍذغٓ ،  - 1
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مميار يورو أي  4.496فقد بمغ إجمالي تدفقات رأس الماؿ، األجنبية  2009والتنمية، وعاـ 
مميار يورو وىذا ما يعد مرآة لآلداء  21.145ضعؼ صافي التدفقات عف العاـ نفسو ب 

 .1يقي لمدولةالحق

 العمالة كمعدؿ البطالة في اليكناف:-3
، وىذا معدؿ متوسط مقارنة  بالمعدالت %7.6بمغت معدؿ البطالة  2008في عاـ  

ارتفعت النسبة كنتاج طبيعي لؤلزمات العالمية  2009المسجمة في منطقة اليورو، وعاـ 
 تقشؼ المالي.نتيجة لسياسات ال 2010، وتزايد ىذا المعدؿ عاـ %9.4حتى بمغت 

 الميزانية كالديف الحككمي اليكناني:-4
يأتي اإلستقرار المالي عمى رأس األولويات بالنسبة لميوناف، ومع ذلؾ  2010في عاـ  

يعد االستثمار الخاص )عمى الصعيد الوطني والدولي( والصادرات مف محركات النمو 
 الرئيسية، وليس لمزيادة في اإلنفاؽ العاـ.

، بؿ وما 2009نتاجية العمالة في اليوناف واصمت ارتفاعيا في عاـ وبالذكر أف إ 
زالت تتفوؽ عمى متوسط المعدالت المسجمة في دوؿ االتحاد األوروبي السبع والعشريف، أما 

، 2010خبلؿ النصؼ األوؿ مف عاـ  %46العجز العاـ في الميزانية فقد تقمص بدوره إلى 
وىو العاـ  2011دة اليوناف إلى أسواؽ السندات عاـ مما دفع مف شأف التوقعات القائمة بعو 

الذي تشير التوقعات إلى شيوده اتجاىات نمو تصاعدية في إجمالي الناتج المحمي بفضؿ 
المزيد مف اإلصبلحات الرامية إلى إيجاد بيئة أكثر جذبا لبلستثمار والنشاط التجاري، ويشمؿ 

صدار التراخيص وتمرير قانوف ذلؾ تحرير عدد في األسواؽ واختصار إجراءات است

                                                           
ِزوشج ١ًٌٕ ؽٙادج اٌّاجغر١ش، ذخقـ الرقاد  انتكتالث االلتصادٌت فً يٍضاٌ األصيت انعانًٍت،تٛف١غ فاٌخ سد١ّح،  - 1

 .971،922.، ؿ ؿ2199-2191دٌٟٚ، جاِؼح تغىشج: لغُ اٌؼٍَٛ االلرقاد٠ح، 
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االستثمار الجديد، عبلوة عمى بث المرونة في سوؽ العمؿ، إلى غير ذلؾ في التدابير 
 .1واإلجراءات

 التجارة الخارجية في اليكناف:-5
 2009، وعاـ %11.2زادت الصادرات اليونانية بنسبة  2008-2006خبلؿ عامي  

، وىذا 2008مميار يورو عاـ  22.8أصؿ  مميار يورو مف 19.2تراجعت لتصؿ قيمتو إلى 
التراجع مقبوؿ بالنظر إلى األوضاع المالية المتأزمة عالميا لماليا مف تأثير مباشر عمى 

 .2التجارة الدولية
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 المبحث الثاني: بداية األزمة المالية اليكنانية مف األسباب إلى التأثيرات.
مات في منطقة اليورو، ففي ىذا المبحث األزمة المالية اليونانية مف أصعب األز 

سنتطرؽ إلى بداية األزمة المالية اليونانية، واألسباب المؤدية ليا، والخمفيات، وكيفية تأثيرىا 
 عمى االتحاد األوروبي.

 المطمب األكؿ: بداية األزمة المالية اليكنانية.
لميوناف سيء قبؿ بدأت أزمة اليوناف منذ سنوات سابقة، حيث كاف األداء االقتصادي  

، عندما 2009انضماميا إلى منطقة اليورو. لكف األزمة أخذت وضع حرج في أكتوبر عاـ 
اعترفت الحكومة اليونانية الجديدة بأف الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية، وأف 

ي ف 115في المائة، وديوف تبمغ  13.6الحكومة الحالية تعاني مف عجز في الميزانية بنسبة 
 المائة مف الناتج المحّمي اإلجمالي.

ظمت األزمة تعصؼ بالببلد داخميا واستمرت الحكومة اليونانية في اإلقتراض مف  
الدوؿ األوروبية، وبالتالي ارتفع سقؼ الديوف عاليا، وعجزت اليوناف عف سداد ديونيا، 

وناف لتمديد ومؤخرا رفض وزراء مالية منظومة اليورو الطمب الذي تقدمت بو حكومة الي
العمؿ ببرنامج اإلنقاذ المالي الحالي والذي انتيى العمؿ بو، وىو ما وضع الحكومة اليونانية 
في مأزؽ كبير، لـ يكتؼ االتحاد األوروبي بالرفض فقط بؿ فرضوا رزمة مف السياسات عمى 

جراءات تقشؼ إعتبرتيا اليوناف قاسية جدا ومذلة لمشعب اليون اني، أثينا، تتضمف شروطا وا 
 . 1وال تؤمف مف الحد األدنى مف التمويؿ المطموب

تعد اليوناف مف أوائؿ مف دؽ ناقوس الخطر اتجاه أزمة الديوف في منطقة اليورو،  
عندما تأىؿ الحزب اإلشتراكي بالببلد لتسيير دقة الحكـ بعد نجاحو في االنتخابات ونياية 

                                                           
 91/11/2193ؽٛ٘ذ فٟ  ،11:25 ،، أخباس يصشع١ّذح ػثذ اٌذ١ٍُ، أصِح ا١ٌٛٔاْ، واتٛط ٠طاسد ِٕطمح ا١ٌٛسٚ - 1

www.egynews.net/633597  

http://www.egynews.net/633597
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رج باباكستنتينو" في حكومة رئيس حكـ اليميف، عند ذلؾ فجر وزير المالية الجديد "جو 
الوزراء "جورج باباندريو" قنبمة مف العيار الثقيؿ ألعضاء االتحاد األوروبي، وذلؾ بإعبلنو أف 
أرقاـ رئيس الوزراء السابؽ "كوستاس" غير صحيحة وال تعكس الوضع الحقيقي لبلقتصاد 

مف الناتج المحمي  %12.8ر بػ اليوناني وأف العجز الحقيقي في الموازنة العامة اليونانية يقد
أي أربعة أضعاؼ ما صرحت بو الحكومة اليمينية السابقة، مما أدى  %3.6اإلجمالي، بدؿ 

وكاالت الرقيـ المالي "فيتش، ستنداروبوز، وموديز" إلى تخفيض ترقيميا عمى الديف العمومي 
اليونانية عاجزة عف اليوناني فارتفعت بذالؾ نسبة الفائدة عمى ىذا الديف وأصبحت الحكومة 

 .1تسديد ديونيا

األزمة اتض  أف العجز المالي يبمغ أربعة أضعاؼ النسبة المسموح  اندلعتعندما  
تواجو احتماؿ العجز عف خدمة ديونيا، وىذا عندما كشفت محاور أخرى في األزمة حيث 

لى ثبت أف اليوناف انتيجت عمى مدى سنوات ممارسات أضعؼ موقفيا وىزت مصداقيتيا إ
حصائيات خاطئة عف اقتصادىا في  ظمت تقدـ عمى مدى عشر سنوات تقريبا أرقاما وا 
محاولة إلخفاء حجـ ديونيا والعجز في ميزانيتيا لتظميؿ الناخبيف في الداخؿ وتفادي أي 
ضغوط خارجية مف شركائيا، كوف أف االتحاد األوروبي يشترط عمى دولة أال يتجاوز العجز 

 .  2مف الناتج القومي %3في ميزانيتيا نسبة 

                                                           
 "، يزهت أسارٍك،؟األصِح االلرقاد٠ح ا١ٌٛٔا١ٔح...و١ف ذٛسطد ا١ٌٛٔاْ تٙا، ً٘ ِٓ عثً ٠خشجٙا ِٓ األصِح"ِٟ اٌغ١ذ،  - 1

 ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ ،91/11/2193 ،22:95

http://www.orageek.com/2015/07/11/greek-economic-cuisis.html.  

يزهت ، "األصِاخ االلرقاد٠ح اٌؼا١ٌّح ت١ٓ إٌظش٠ح ٚاٌرطث١ماخ اٌغ١اعاخ االلرقاد٠ح"ِقطفٝ، عٕاء ػثذ اٌمادس  - 2

  ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ: ،91/11/2193 ،27:22 ،االلتصادٌٍٍ انعشالٍٍٍ

Irqieconomiste.net/an/2015/12/02/   

http://www.orageek.com/2015/07/11/greek-economic-cuisis.html
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 المطمب الثاني: أسباب كعكامؿ األزمة المالية اليكنانية.
عاشت اليوناف تحت الحكـ العثماني في مدة تقارب أربعة قروف )مف القرف الخامس  

عشر حتى أوائؿ القرف التاسع عشر، وحينما ضعفت الدولة العثمانية طفقت اليوناف تحرر 
جيا حتى وصمت إلى الشكؿ المعاصر لخريطة الدولة كما نراىا أصر مف النفوذ العثماني تدري

، وبسبب ضعؼ االقتصاد وتدىور أحواؿ البنية التحتية اضطرت اليوناف إلى السعي  اليـو
لمحصوؿ عمى قروض مف الدولة األوربية، وقد حصمت بالفعؿ عمى أوؿ قرض مف بريطانيا 

وض أخرى عبر مراحؿ متتالييف ، وبعدىا حصمت أيضا عمى قر 1823بعد اإلستقبلؿ عاـ 
أعمنت اليوناف عف عجزتيا عف اإليفاء باإللتزامات الديوف وأعمنت إفبلسيا أربعة مرات، في 

، وتكاد تكوف أسباب عجز اليوناف اإليفاء 1932-1893-1843-1827السنوات 
مسة بمستحقات ديونيا حاليا، والتي قد تقودىا إلى اإلعبلف الرسمي عف اإلفبلس لممرة الخا

 .1بعد االستقبلؿ

ومف ىنا فكّؿ ىذه المشاكؿ تعود لتراكـ عدة عوامؿ وأسباب داخمية وخارجية أدت إلى  
 ظيور ىذه األزمة والتي يمكف حصرىا في العناصر التالية.

 العكامؿ الداخمية:-1
حققت االقتصاد اليوناني انتعاشا ونشاطا، حيث نما  2007و 2001خبلؿ الفترة  

وساىـ بذلؾ تسييؿ التوسع في من  القروض والتسييبلت اإلئتمانية مف  %4 االقتصاد بنسبة
قبؿ البنوؾ، مما أدى إلى زيادة استيبلؾ القطاع الخاص، وزيادة االنفاؽ خبلؿ ىذه الفترة 

وذلؾ ساىـ بضعؼ التحصيؿ الضريبي، في زيادة  %31بينما زادت اإلرادات بنسبة  87%
المتفشي في جياز القطاع العاـ، وتقدر قيمة التيريب  عجز ميزاف المدفوعات بسبب الفساد

سنويا بينما بمغت الزيادة  %5بميوف يورو سنويا وزادت الرواتب بمعدؿ  20الضريبي بمبمغ 
                                                           

 .2، ؿ.2192، تماسٌش يشكض انزضٌشة نهذساعاث، "األصِح اٌّا١ٌح ا١ٌٛٔا١ٔح جزٚس٘ا ٚذذاػ١اذٙا"ػثذ اٌٍط١ف دس٠ٚؼ،  - 1
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في االتحاد األوروبي نصؼ ىذه النسبة مما أدى إلى ضعؼ التنافسية، وزيادة عجز الميزاف 
 .     1التجاري

فضة لديونيا مف أجؿ المحافظة عمى عضوية االتحاد كانت اليوناف قدرت أرقاـ منخ 
مميار ديوف مما أدى إلى انعداـ الثقة العالـ في االقتصاد األوروبي، ودفع  300مف ما يقرب 

سبانيا لمظيور. يطاليا، وا  يرلندا وا   أداء ديوف كؿ مف البرتغاؿ وا 

االفتراض في  تمويؿ اليوناف العجز المزدوج في الميزانية والحساب الجاري عف طريؽ 
مف الناتج  %115أسواؽ رأس الماؿ الدولية وىو ما أسيـ في ارتفاع الديوف الخارجية لػ 

 .2009المحي اإلجمالي عاـ 

عجز خفض تكاليؼ االفتراض وتوسيع الطمب المحمي عائدات الضرائب في  
"GIIPS "* ة عندما وبدال مف االعتراؼ بيذه اإليرادات المؤقتة وحفظ المكاسب غير المتوقع

نفاؽ زيادة كبيرة، فضبل عف سوء اإلدارة " في اإلGIIPSتباطأ النمو، وزيادة حكومات الػ "
 .2المالية الصارخة لممشاكؿ في اليوناف

تزيؼ األرقاـ واإلحصائيات: لقد كانت الحكومة اليونانية ولسنوات تقدـ أرقاـ  
حصائيات خاطئة عف اقتصادىا في محاولة اإلخفاء حجـ ديوني ا والعجز في ميزانياتيا، وا 

عند  2010جانفي  12" ذلؾ في eurostatوقد اكتشفت الييئة األوروبية إلحصاء "
 تصريحيا بعدـ صحة التقارير اليونانية المقدمة ليا.

                                                           
، عى١ىذج و١ٍح اٌؼٍَٛ 9155أٚخ  21، جاِؼح "ذٍٛيأصِح اٌذ٠ٓ اٌغ١ادٞ فٟ ا١ٌٛٔاْ: األعثاب ٚاٌ"تٛاٌىٛس ٔٛس اٌذ٠ٓ،  - 1

 .41، ؿ.2197، 97اٌؼذد  ،يزهت انباحجااللرقاد٠ح ٚاٌرجاس٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش، 

 ". PIGS" أٚ "PIIGSا١ٌٛٔاْ، إ٠طا١ٌا، إ٠شٌٕذا، اٌثشذغاي، إعثا١ٔا، وّا ذذػٝ أ٠ضا " - *

 .923، 924 .ؿ ؿ يشرع عابك،تٛفث١غ ،  - 2
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عدـ التزاـ اليوناف بمعاىدة ماستريخت: تصف معاىدة ماستريخت عمى عدـ تجاوز  
 %12.5محمي اإلجمالي، غير أنو وصؿ إلى مف الناتج ال %3العجز في الميزانية بنسبة 

  .20091في 

ضعؼ القدرة التنافسية، تعاني الصناعة اليونانية مف تراجع القدرة التنافسية الدولية  
بسبب ارتفاع األجور وانخفاض اإلنتاجية، فمنذ أف تبنت الببلد األورو ارتفعت األجور بمعدؿ 

 ة األورو ككؿ.، وىو ضعؼ متوسط المعدؿ في منطق%05سنوي بمغ 

ضعؼ التحصيؿ الضريبي: يقدر االقتصاد غير رسمي في اليوناف والذي ال يخضع  
 .2مف الناتج المحمي اإلجمالي %30و %25إلى ضريبة بيف 

 العكامؿ الخارجية:-2

 إذ تتمثؿ أىـ األسباب الخارجية في:

قتصادية الدخوؿ في عضوية العممة األوروبية: أصدرت الحكومة اليونانية بيانات ا 
غير حقيقية، تتماشى مع اتفاقية ماستريخت، نسب الديف وعجز ميزاف المدفوعات إلى مجمؿ 
الناتج المحمي، وذلؾ لكي يتسنى ليا دخوؿ عضوية العممة األوروبية، مما أدى إلى التأخير 

 .3في اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية لحؿ ىذه المشاكؿ

بدأت مشاكميا مع االنييار المالي الذي كاف سببو  التي 2008األزمة المالية العالمية  
مبالغة شركات التمويؿ في تحمؿ المخاطر وفي االستدانة، إلى جانب التضخـ في التعامؿ 
باألصوؿ المالية الغامضة وغير المأمونة مثؿ المشتقات، ىذه المشاكؿ كانت السبب في 

                                                           
يزهت دساعاث فالداخ ا١ٌٙى١ٍح فٟ اٌمطاع اٌّقشفٟ اٌؼشتٟ تؼذ أصِح د٠ْٛ اٌغ١اد٠ح األٚسٚت١ح، لا٠ذ ِش٠ُ، اإل - 1

 .742، ؿ.2193، جٛاْ 9، اٌّجٍذ 12ػذد إلتصادٌت، 
 .8ؿ. يشرع عابك،ػشا٠ح،  - 2
 .49.ؿ يشرع عابك،، تٛاٌىٛس - 3
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بالتالي تراجع مدخوؿ الضرائب وقوع األزمة التي أدت الحقا لتراجع النشاط االقتصادي و 
لمدوؿ وارتفاع العجز في ميزانيتيا، ىذه الظروؼ المثيرة لمقمؽ تؤدي إلى ارتفاع معدالت 

 .1الفائدة وبالتالي تضربا لنشاط االقتصادي عمى المدى القريب

ومف ىنا تأثرت اليوناف باألزمة المالية العالمية، ودخمت في ركود اقتصادي بسبب  
السياحة والنقؿ البحري، وضعؼ التنافسية، مما أدى إلى زيادة نسبة  ضعؼ الدخؿ مف
، وبمغت نسبة عجز ميزاف المدفوعات إلى مجمؿ الناتج 2009في عاـ  %9البطالة لتصب  

 .%115كما بمغت نسبة الديف العاـ إلى مجمؿ الناتج المحمي  2009عاـ  %13.6المحمي 

، إزدادت مخاوؼ الدائنوف 2009 المبالغة في الديف العاـ: منذ نياية عاـ 
والمستثمروف في بعض الدوؿ األوروبية )اليوناف، إيرلندا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغاؿ( وىذا ما 
أدى إلى ظيور أزمة ثقة في السندات الحكومية اليونانية، إف مصاحبة تخفيض التصنيؼ 

جرس اإلنذار في األسواؽ اإلئتماني لميوناف ليذه المبالغة في الديف العاـ، أدى إلى قرع 
 . 2المالية

قياـ وكاالت التصنيؼ اإلئتماني بتخفيض ترقيميا عمى الديف العمومي لميوناف: حيث  
( بنسبة لكؿ مف الوكاالت "فيتش" و"ستاندر وبورز"، +BBB( إلى )-Aكاف تخفيض مف )

 .3( بالنسبة لػ"موديز"A2( إلى )A1مف )

                                                           
، يزهت انتًٍُت ٔانتًٌٕم، "ذالدُ االذذاد األٚسٚتٟ ذخرثش األصِح االلرقاد٠ح اٌؼا١ٌّح–أٚسٚتا فٟ ؽذج "ِاس٠ه ت١ٍىا،  - 1

 .1، ؿ.2111، ج١ٍ٠ٛح 24، اٌّجٍذ 2اٌؼذد 

 .49.ؿ يشرع عابك،تٛاٌىٛس ،  - 2

 .742ؿ.يشرع عابك، لا٠ذ،  - 3
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 الية اليكنانية عمى االتحاد األكركبي.المطمب الثالث: تأثيرات األزمة الم
إّف أزمة الديوف السياسية اليونانية أثرت بشكؿ كبير عمى منطقة اليورو بسبب  

مميار يورو، أي ما يعادؿ  350التخوؼ مف تخمؼ اليوناف عف سداد ديونيا التي تبمغ حوالي 
وصؿ العجز إلى حتى  %160مميار دوالر. وىذه الديوف تفوؽ ناتجيا المحمي بمقدار  482
في موازنتيا األوروبية وصندوؽ النقد الدولي مف اليوناف تطبيؽ إجراءات تقشفية  136%

ضمف ما يسمى "بخطة اإلنقاذ" األوروبية، ولكف "بابا ندريو" أراد أف يتراجع عف تطبيؽ 
وزراء في حكومتو منيـ  5المزيد منيا فدعا إلى إجراء استفتاء عمى تمؾ اإلجراءات وأيده 

 زير المالية.و 

ولكنو النظر إلى التخمي عف فكرة إجراء االستفتاء بعدما استدعاه األوروبيوف إلى  
مدينة "كاف الفرنسية" وحذروه مف أف ببلده لف تحصؿ عمى أمواؿ إضافية إذا لـ ينفذ خطة 

، وافؽ الدائنوف الدوليوف بصرؼ الدفعة السادسة لميوناف 11/10/2011التقشؼ، وفي 
السنة نفسيا قرت الحكومة المزيد مف تدابير  12/12/2011مميارات يورو، وفي  8ومقدارىا 

التقشؼ متحدية المتظاىريف ودخوؿ الببلد في حالة شمؿ عاـ نتيجة إضراب عاـ واحتجاجات 
 . 1عنيفة في أثينا

أعمف رسميا عف بدء الركود واإلنكماش في أوروبا، بعد انفجار  2008في نوفمبر  
 العالمية مف مركزىا "أمريكا". األزمة المالية

فأخذت ىذه األزمات المالية واالقتصادية تظير واحدة تموى األخرى، مف أزمة أسواؽ  
األسيـ المالية، وانييار الشركات والبنوؾ ومحاولة الدوؿ إنقاذىا بضخ األمواؿ الطائمة في 

ذلؾ اعتبر أحد  جسدىا مما شكمت عبئا ثقيبل عمى الدوؿ دوف أف تعالج المشكمة، حتى إف
                                                           

     21/11/2193 ، 97:95 ؽٛ٘ذ فٟ ،"ش االذذاد األٚسٚت١ٟأشش األصِاخ االلرقاد٠ح ػٍٝ ِق"أعاِح ٠ذٟ ٘اؽُ، - 1

   https://www.feghwelr.comٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ:ِرٛفش ػٍ

https://www.feghwelr.com/
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أسباب اىتماميـ بمعالجة المشكمة وعمى مدى حرصيـ عمى بقاء الوحدة النقدية األوروبية 
اليورو وعمى الحفاظ عمى منطقة اليورو بؿ عمى استمرار االتحاد األوروبي، فيفيـ مف ذلؾ 

أف أف ألمانيا لف تتخمى في المدى المنظور عمى اليورو وعف االتحاد األوروبي. مع العمـ 
 اليورو يعتبر سر نجاح ىذا االتحاد وسقوطو يعني سقوط االتحاد وفشمو.

ار عف حتى تستغميا مف ناحية لتبعد األنظوىذه األزمة منحت الفرصة ألمريكا  
وضعيا المالي واالقتصادي المتأـز وكونيا ىي باألصؿ مصدر األزمة بالدرجة األولى، ومف 

حادىـ وبحممتيـ حيث تعمؿ عمى إسقاطو أو إفشالو ناحية أخرى لتزعزع ثقة األوروبييف بات
مع عممتو اليورو حتى تتحوؿ دوف أف يكوف ألوروبا تأثير دولي ينافسيا سواء في االقتصاد 
أو في السياسة الدولية، بؿ تريد أف تجعميا تابعة ليا تسير في ظبلليا، ولذلؾ تقـو بالعمؿ 

 .     1ا أو تجعميا تسير تحت مظمتياعمى مساعدتيا لدرجة معينة حتى تبقييا تابعة لي

 

 

 

 

                                                           
ػٍٝ اٌّٛلغ  21/11/2193، 95:11 ،9428، اٌؼذد يٕلع األخباسػادي خ١ٍفح، أصِح ا١ٌٛسٚ: ذأش١ش٘ا ٚو١ف١ح ادرٛائٙا،  - 1

 اإلٌىرشٟٚٔ:

Al-khabar.com/mode/34469    



 نعكاسات األزمة اليونانية على االتحاد األوروبيا                                  فصل الثالث:ال
 
 

105 
 

 األزمة اليكنانية في منطقة اليكرك. المبحث الثالث: سيناريكىات
تواجو مستقبؿ منطقة اليورو عدة سيناريوىات خصوصا بعد األزمة االقتصادية 
اليونانية، وبيذا سنحاوؿ أف نفصؿ في كّؿ سيناريو جميع االحتماالت التي يمكف أف تقع في 

 القريب أو المستقبؿ البعيد.الغد 
 إفالس كخركج اليكناف.سيناريك المطمب األكؿ: 

إّف خروج اليوناف مف منطقة اليورو والتنصؿ مف كؿ الديوف الخارجية، ىذا يعني  
حدوث أزمة في العبلقات األوروبية الداخمية مما سيؤدي إلى حالة مف الفوضى المالية 

وسترتفع نسبة البطالة والجريمة، وستفقد الممتمكات واألمنية والتي تستمد لفترة طويمة، 
مف قيمتيا، وحدوث أزمة في التبادؿ التجاري الداخمي  %50واالستثمارات أكثر مف 

 .1والخارجي في حيف عودة اليوناف لعممة التقميدية الدراخما
وفي حاؿ ما إذا أعمف صندوؽ النقد الدولي عف إفبلس اليوناف وقاـ بإيقاؼ حزمة  

قاذ الثانية المخصصة لميوناف، فإف ىذا األمر سيؤدي إلى خروج اليوناف مف آلية اإلنقاذ اإلن
األوروبي، وستعجز الحصوؿ عمى أي قروض مف أي مؤسسة مالية دولية مف أجؿ تسديد 
قروضيا أحدىما لصندوؽ النقد الدولي والثاني لمبنؾ المركزي األوروبي، فإفبلسيا يؤدي إلى 

اليونانية عمى القروض الضرورية التي يمنحيا ليا البنؾ المركزي توقؼ حصوؿ البنوؾ 
األوروبي مف أجؿ ضماف استمرار نشاطيا، وىذا األمر ما يؤدي إلى إقباؿ اليونانييف عمى 

 .2ىذه البنوؾ لسحب أمواليـ، مما سيؤدي إلى مخاطر تتعمؽ بانييار النظاـ البنكي كمو
مميار يورو مف توفيرات  70يا سيكوف تبخره ومع خروج اليوناف نتيجة إلعبلف إفبلس 

مميار يورو مودعة بالفعؿ في البنوؾ اليونانية ومف ىنا ظير  170اليونانييف مف إجمالي 
                                                           

 .3، ؿ.كيشرع عاب، ٠ٚؼدس - 1

عثرّثش  95، 95:11 يزهت انًزتًع، ،"اٌغ١ٕاس٠ٛ٘اخ اٌّذرٍّح ٌألصِح االلرقاد٠ح ا١ٌٛٔا١ٔح"ػثذ اٌذافع اٌقاٚٞ،  - 2

  mugtama .com reports itemػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ. 2193
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األثر السمبي، مضيفا قوؿ وزير الخزانة "جورج أوزبورف" أف خروج اليوناف مف منطقة اليورو 
مع تداعيات خروجيا رغـ أف بريطانيا سيكوف لو تداعياتو سمبية وعمى بريطانيا أف ال تتياوف 

 .1خارج العممة الموحدة
عبلف إفبلس اليوناف تبدأ التبعيات االقتصادية بالظيور منيا:   ومع خروج وا 
  االبتزاز والضغوطات الكبيرة التي يتـ ممارستيا الدوؿ الكبرى عمى الدوؿ األضعؼ

ألمر قد يكوف بدال مف أف تطبؽ مبادئ التضامف بيف مختمؼ األعضاء، وىذا ا
 سببا رئيسيا وراء بداية تفكيؾ االتحاد األوروبي.

  ،فقداف الثقة في السندات اإليطالية واإلسبانية مما سيؤدي إلى االمتناع عف شرائيا
وىذا سيقود الدولتيف إلى المجوء إلى حزمة إنقاذ أوروبية تفوؽ بكثيرا الحزمة التي 

 قدمت إلى اليوناف.
 عالـ والشركات والمصارؼ في سندات الديف اليونانية البالغ استثمار كثير مف دوؿ ال

مميار يورو، وفي حاؿ إفبلس اليوناف فإف ىذه الدوؿ والشركات  380قيمتيا 
ستضطر إلى شطب استثماراتيا بشكؿ كمي مف قوائميا المالية وىذا سيقود إلى 

إلستيبلؾ محدودية في قدرة البنوؾ األوروبية عمى اإلقراض، وىذا بدوره سيخفض ا
 ويقود إلى الكساد االقتصادي في السوؽ األوروبية.

  إمكانية انتقاؿ عدوى اإلفبلس إلى بعض الدوؿ األوروبية ذات االقتصاد الضعيؼ
يطاليا.  مثؿ إسبانيا والبرتغاؿ وا 

  اعتبار روسيا االتحاد األوروبي خصما ليا خصوصا بعد فرض االتحاد سمسمة مف
 تسببت في تكبيد االقتصاد الروسي خسائر فادحة. العقوبات االقتصادية، والتي

  حدوث أزمة ثقة بيف الدوؿ األوروبية يؤدي إلى خروج المستثمريف إلى أسواؽ أخرى
مثؿ الواليات المتحدة والياباف، وأيضا حدوث تساقط "قطع الدومينو"، التي ستجر 

                                                           
حال سفط يمتشحاث  سٔاألصيت فً انٍَٕاٌ: تحزٌشاث أٔسٔبٍت يٍ احتًال خشٔد انبالد يٍ انٍٕتٟ تٟ عٟ، اٌؼشت١ح،  - 1

  business>www.bbc.comػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ:  2193عثرّثش  95، 95:71 انذائٍٍُ،
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ي بصورة أو وراءىا أزمات أخرى أشد خطر وأبعد أثرا، مثبل بريطانيا وىذا ما يعن
 .1بأخرى انتياء حمـ االتحاد األوروبي كمنطقة موحدة ومتضامنة
 المطمب الثاني: سيناريك السداد كالبقاء باالتحاد األكركبي.

إّف أوروبا حريصة عمى بقاء اليوناف داخؿ االتحاد األوروبي، خصوصا مع بقائيا  
ف خروج اليوناف يعني خمسة عقود مف المفاوضات وبناء المؤسسات إلقامة االتحاد، وأ

انييار ىذه المنظومة التي كانت حمما في مطمع خمسينيات القرف العشريف وأصبحت واقعا 
 مع بداية األلفية الثالثة.

فسيناريو السداد والبقاء، سوؼ يجنب اليوناف شب  اإلفبلس، ويحافظ عمى التجربة  
بيؽ جاد لما سيتـ عميو التوافؽ األوروبية في وحدتيا، إاّل أنو يستمـز أف تقوـ اليوناف بتط

وسيعيش الشعب اليوناني سنوات عجاؼ خبلؿ السنوات المقبمة، في ظؿ التوصؿ إلى حؿ، 
عبلف إفبلس اليوناف.  ولكنيا أخؼ بكثير مف التعثر وا 

فعمى االتحاد األوروبي أف يغير آلية المعالجة لؤلزمة اليونانية، واالنتقاؿ مف آلية  
مكانو أف يمثؿ ضخ لذي بإركة، عبر االستثمار األجنبي المباشر واالديف إلى آلية المشا

 أمواؿ جديدة في شراييف االقتصاد اليوناني ببل تكمفة تمويمية.
ذا نجحت الحكومة في تطبيؽ ىذا البرنامج، فيمكف أف يرفع مف قيمة الناتج المحمي   وا 

قؿ،و في ظؿ ىذا اإلجمالي، وينشط حركة االقتصاد: لتكوف نسبة الديوف الخارجية أ
 . 2سنوات مف أجؿ رفع و تعافي اقتصاده 5الى3السيناريو المتفائؿ اليوناف أمامو 

"، رئيس البنؾ االستثماري األوروبي werner Hoyerكما اعترؼ "فيرنرىوير" " 
المعيف حديثا والوزير األسبؽ لمشؤوف األوروبية في ألمانيا: يدعي خطة مارشاؿ لميوناف"، 

                                                           
، ٚصاسج االلرقاد اٌٛطٕٟ اٌفٍغط١ٕ١ح، دائشج اٌذساعاخ، "اإلفالط اٌّذرًّ ١ٌٍٛٔاْ ٚذذاػ١اذٗ االلرقاد٠ح"ذمش٠ش دٛي  - 1

 .4، ؿ.2195ج١ٍ٠ٛح 

، ػٍٝ اٌّٛلغ 19/11/2193، 91:91،انغٍُاسٌْٕاث انًحتًهت نألصيت االلتصادٌت انٍَٕاٍَتقاٚٞ، ػثذ اٌذافع اٌ -2

 اإلٌىرشٟٚٔ:

mugtama.com/reports/etm/22353   
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ف يكوف ىناؾ برنامج إعادة إعمار البمد، وىو بما يسمى "ببناء األمة"، في ومف الضروري أ
التعبير األمريكي، ألف مؤسسات الدولة، والسيما إدارة الضرائب التي تجمع الضرائب، تفتقر 

 حاليا إلى أكثر مف غيرىا.
وعمى الجانب األوروبي أصب  الممؼ اليوناني سياسيا، بؿ حصريا يعترؼ  

ؾ بسيولة، وقد تمكنوا مف تخفيؼ صدمة إعادة ىيكمة الديوف. وىي مؤلمة المصرفيوف بذل
مميار يورو لمؤسساتيـ وذلؾ بفضؿ البنؾ المركزي األوروبي، الذي يعطييـ  100واحدة مف 

 كؿ السيولة التي يريدوف ،والفترة مف ثبلث سنوات.
. لذلؾ ومف الناحية الفنية، األمور تحدث بشكؿ جيد، النظاـ المصرفي األورو   بي يقاـو

 .1يتساءؿ المرء مرة أخرى إذا كاف اليورو لف يكوف أفضؿ عف خرافتو اليونانية الييمينية
ضافة عمى   الحؿ الوحيد مف أجؿ البقاء في االتحاد ىو: تعميؽ اإلندماج فييا. وا 

ت األزمة التي تحمميا عؿ عاتقيا إاّل وأّنيا أضافت أزمة البلجئيف التي كمفتيا غاليا، وتحمم
ذا نجحت أوروبا بتجاوزىا ليذه األزمة  عبئ، وأظيرت مرونتيا في تحمؿ ىاتيف األزمتيف، وا 

ف أجؿ المالية وحمت مشاكميا ستصب  مؤسسة اقتصادية أقوى، وتكوف اليد العميا لميوناف، م
وبالتالي تكوف أكثر صبلحا لمشاكميا االقتصادية اتحاد نقدي. وتكوف أوروبا أكثر تكامبل وا  

 .2ةتنافسي
 

                                                           
1  Jean- Pierre Roblin, Sauver la Grèce, une question de survie pour la zone euro : le journal 
économie, le figaro, 10/09/2017/ sur site : 
www.le figaro.fr/conjoncture/2012/02/27/2002-20120227ARTFIG00431  

ِجٍح أٚس١ٔٚٛص اإلخثاس٠ح،  عايا عهى تأعٍغّ دٔسِ فً اَمار انٍَٕاٌ، 06االتحاد األٔسٔبً بعذ سٔذج أتٛ ؽمشا،  - 2

 ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ:91/11/2193

arabica.euronews.com/2017/03/20/grec-and-the-europeanUnion-don-tblame-me  

http://www.le/
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 :استنتاج الفصؿ
يقصد بأزمة الديوف السيادية: فشؿ الحكومة في أف تقـو بخدمة ديونيا المقومة  

ية لعدـ قدرتيا عمى تدبير العمبلت البلزمة لسداد االلتزامات المستحقة عمييا ببالعمبلت األجن
 بموجب الديف السيادي.

أفزعت منطقة اليورو، وأثرت  نشأت أزمة المديونية األوروبية مف الديوف السيادية التي 
 2010وبداية عاـ  2009عمى الكثير مف البنوؾ األوروبية، بدأت تمؾ األزمة في نياية عاـ 

يرلندا،  حينما تراكـ الديف الحكومي في ثبلث بمداف مف منطقة اليورو، وىي اليوناف وا 
النتشار في والبرتغاؿ والتي انتقمت إلى عدة دوؿ أوروبية أخرى، وأصبحت خطرا ييدد با

سبانيا المذاف يحتبلف المرتبة الثالثة والرابعة عمى التوالي في اقتصاد منطقة اليورو،  إيطاليا وا 
 وتعد اليوناف ىي أوؿ مف دؽ ناقوس الخطر اتجاه أزمة الديوف في منطقة اليورو.

 1981يعد اليوناف مف الدوؿ المنظمة إلى االتحاد األوروبي حيث انضمت عاـ  
و العاشر في المجموعة االقتصادية والعضو الثاني عشر في منطقة اليورو، لتصب  العض

 .2001حيث انضمت إليو في 
اتضاح مف خبلؿ أزمة الديوف اليونانية أف معاىدة ماستريخت قد فشمت إلى حد ما  

 في فرض قواعدىا يشكؿ صحي  وسميـ.
ألزمة المالية العالمية رجوع األسباب الرئيسية ألزمة الديوف السيادية باليوناف إلى ا 
 ، والمبالغة بالديف العاـ حيث وصفت بالدولة المدمنة عمى الديوف.   2008
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 خاتمة:
، وقد 2007إف أزمة منطقة اليورو ىي امتداد لؤلزمة العالمية التي انفجرت في 

عنيا ولـ تنج  في سدىا، اعتمدت الدوؿ المتطورة مخططات لئلنقاذ بعد الخسائر الناتجة 
رغـ أنيا ضخت السيولة النقدية لمشركات الكبرى متعددة الجنسيات، واألزمة ستعيد الظيور 
في غضوف األشير أو السنوات المقبمة وبشكؿ أخطر، كما أف القطاع المالي ىو المتسبب 

ة لمفئات في األزمة والمؤسسات الكبرى التي زودت باألمواؿ لـ تتجو لدعـ القدرة الشرائي
 الواسعة مف شعوب البمداف المتطورة.

فالمخططات حسب االقتصادييف أدت عمى عجز وتفاقـ في الميزانية العمومي لمدوؿ  
، ارتفع بنسبة 2009الرأسمالية المتطورة، وعجز الميزانية العمومية لمنطقة اليورو سنة 

بالمائة، فيذا  11.2ة بػ مف الناتج الداخمي الخاـ وفي الواليات المتحدة األمريكي 6.38%
مصاحبا إياه ارتفاع في الديف العمومي، وفي  2009إلى  2007العجز ارتفع مف سنة 

منطقة اليورو ىناؾ البنؾ المركزي األوروبي الذي يتمتع باستقبللية واسعة عف سياسة الدوؿ 
تضخـ، ولو صرامة في تطبيؽ السياسة النقدية والمالية، وتتجو سياستو نحو الضغط عمى ال

والضغط بالتالي عمى الكتمة النقدية، ولو تقشؼ كبير فيما يخص الميزانية األوروبية حتى ال 
ترفع الدوؿ األوروبية مف عجز في ميزانيتيا العمومية مقارنة بالناتج الداخمي الخاـ مف جية 
أخرى فإف دستور البنؾ المركزي األوروبي يمنع تقديـ مساعدات لمدوؿ األعضاء التي ال 
تحتـر ميثاؽ االستقرار، فإذا عرفت الميزانية العمومية لمدوؿ األوروبية المنخرطة عجزا فبل 
لبنؾ يمكف لو التدخؿ فييا عكس الخزينة األمريكية التي تتدخؿ في مساعدة االقتصاد 
األمريكي كما يمنع البنؾ المركزي األوروبي البنوؾ المركزية األوروبية مساعدة الدوؿ لمحد 

 أو لضخ األمواؿ في ميزانيتيا العمومية. مف العجز
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 .2009الثقافي العربي، 

صنع القرار في االتحاد األكركبي كالعالقات العربية كماؿ، فؤاد نير، محمد مصطفى  .7
 .2001بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، األكركبية، 

شكاليات اليكرك، محمود سعدوني،  .8 جامعة بشار، الكحدة النقدية األكركبية كا 
 .2006الجزائر، 
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مركز دراسات ادة، العرب كاليكرك: آثار محتممة كدركس مستفنيمي كماؿ األمير،  .9
 .2002الوحدة العربية، القاىرة، 

 المذكرات كالمنشكرات:-ب

أزمة الديكف السيادية األكركبية كانعكاساتيا عمى مكازيف مدفكعات أحممية خالد،  .1
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ، 2011-2005دكؿ المغرب العربي دراسة حالة الجزائر 
 .2013-2012بسكرة،  الماجستير، قسـ العمـو االقتصادية، جامعة

التكتالت االقتصادية كحرية التجارة في إطار المنظمة العالمية لمتجارة، آسيا الوافي،  .2
 .2007-2006مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، قسـ العمـو االقتصادية، باتنة، 

مقتضيات االتحاد النقدم لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي كآثارىا بوشوؿ السعيد،  .3
أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه، تجارة دولية، يات الدكؿ الخميجية، عمى اقتصاد

 .2015-2014ورقمة، 

مذكرة مقدمة التكتالت االقتصادية في ميزاف األزمة العالمية، ، بوصبيع صال  رحيمة .4
لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص اقتصاد دولي، قسـ العمـو االقتصادية، جامعة 

 .2011-2010بسكرة، 

إنعكاسات األزمة المالية العالمية عمى األمف الغذائي في الكطف العربي مزة، دبار ح .5
مذكرة مقدمة الستكماؿ متطمبات شيادة (، SWOTدراسة تحميمية كفؽ نمكذج )–

 .2013-2012الماجستير لمعمـو االقتصادية، اقتصاد دولي، جامعة بسكرة، 

-2007ة االقتصادية المتكسطي في ضكء األزم–التعاكف األكركبي سايؿ سعيد،  .6
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية، جامعة تيزي وزو، ، 2011

 .2014-2013قسـ العمـو السياسية، 

حركة التجارة الدكلية في إطار التكامؿ االقتصادم في ضكء عبد الرحماف رواب ،  .7
لدكؿ مجمس التعاكف  دراسة تحميمية تقييمية لمتجارة–التغيرات االقتصادية الحديثة 
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مذكرة مقدمة الستكماؿ متطمبات نيؿ شيادة ، -(2010-2000الخميجي )
 .2013-2012الماجستير في العمـو االقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

مذكرة أزمة الرىف العقارم كأثرىا في األزمة المالية العالمية، عبد الغاني بف عمي،  .8
عة دالي إبراىيـ، كمية العمـو االقتصادية وعمـو مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، جام

 .2011-2009التسيير، 

رسالة أزمة منطقة اليكرك كضركرة تفعيؿ االستثمارات العربية البينية، ليندة رزقي،  .9
(، قسـ العمـو التجارية، جامعة LMDمقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه، الطور الثالث )

 .2016-2015بسكرة، 

تحرير أسعار الصرؼ في مصر كأثار نظاـ النقد مف خميؿ، محمد محمود عبد الرح.10
رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية التجارة،  األكركبي عمى الجنيو المصرم،
 .2002جامعة عيف الشمس، القاىرة، 

العكلمة االقتصادية كاألزمات المالية: الكقاية كالعالج دراسة حالة نادية العقوف، .11
أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه، جامعة كاليات المتحدة األمريكية، الرىف العقارم في ال

 .2013-2012باتنة: قسـ العمـو االقتصادية، 

تداعيات أزمة منطقة اليكرك عمى الشراكة األكركمتكسطية دراسة نادية بمورغي، .12
مذكرة لنيؿ شيادة الماجتير، جامعة بسكرة، قسـ العموـ اإلقتصادية حالة الجزائر، 

 .2014-2013رية، والتجا

تقييـ مسار عممية التكامؿ لدكؿ الخميج العربي كاآلثار المترتبة عمى يحي سعاد، .13
مذكرة إصدار عممية خميجية مكحدة )مف خالؿ دراسة تجربة االتحاد األكركبي(، 

مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، جامعة بسكرة، كمية العمـو االقتصادية والتجارة وعمـو 
 .2013-2012التسيير، 
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 الندكات كالممتقيات:-ج

ممتقى دولي األزمة المالية الدكلية: نظرية لألزمة أـ أزمة نظرية، ميدي ميمود،  .1
 .2009أكتوبر  21-20حوؿ األزمة المالية واالقتصادية والحوكمة المالية، سطيؼ، 

ممتقى دولي حوؿ األزمة التأسيس النظرم لألزمة المالية العالمية، حامدي محمد،  .2
 .2009أكتوبر  21-20ية واالقتصادية والحوكمة المالية، سطيؼ، المال

  :كالتقارير المجالت-د

 المجالت:-

 األسواؽ في واالستقرار الكفاءة تحقيؽ في االئتمانية الوكاالت دور نعموف، بف أحمد .1
 2017 جواف ،12 العدد قسينطينة، جامعة االقتصاد، مجمة المالية،

المجمة الجزائرية أحمد سبع، "دور الدولة في االقتصاد بيف الضرورة والحدود"،  .2
 .2016، 07العدد لمعكلمة كالسياسة االقتصادية، 

ة الواقع والتحديات"، مركز أحمد سعيد نوفؿ، "االتحاد األوروبي في مطمع األليف .3
 .2011، أفريؿ 26العدد  المجمة العربية لمعمكـ السياسية،دراسات الوحدة العربية، 

أحمد سعيد نوفؿ، "متحدوف في التنوع: االتحاد األوروبي بيف القدرات والتحديات"،  .4
 جامعة البرموؾ، األردف.المجمة العربية لمعمكـ السياسية، 

شيد، مصبي  أحمد، "األزمة المالية في منطقة األورو أوكيؿ نسيمة، بوكساني ر  .5
أسباب نشوبيا وانتشارىا والدور الذي لعبتو األسواؽ المالية ووكالة التصنيؼ اإلئتماني 

 .2013، شتاء، ربيع، 62-61العدداف مجمة بحكث اقتصادية عربية، فييا"، 

ىيمي عمى وفؽ إيثار عبد اليادي محمد، "إستراتيجية إدارة األزمات: تأصيؿ مفا .6
، 17مجمد  مجمة العمكـ االقتصادية اإلدارية،المنظور اإلسبلمي"، جامعة بغداد، 

 .2011، 64العدد 
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بمحسف صارة، "أزمة الديوف اليونانية جذورىا وانعكاساتيا وحموؿ اإلنقاذ"، الجزائر،  .7
2015. 

ثار المتوقعة بنؾ مصر "العممة األوروبية الموحدة اليورو: النشأة ومراحؿ التطبيؽ، اآل .8
عمى االقتصاد الدولي المصري"، أوراؽ بحثية، مركز البحوث ببنؾ مصر؟، العدد 

 .1999السابع، 

مجمة في اليوناف األسباب والحموؿ"،  "أزمة الديف السياديبوالكور نور الديف،  .9
 .2013، 13كمية العمـو االقتصادية والتجارة، جامعة سكيكدة، العدد  الباحث،

 المالية األزمات حدوث في االئتماني التصنيؼ وكاالت دور سويسي، بف حمزة .10
 سبتمبر ،38 العدد أدرار، جامعة الحقيقة، مجمة الجزائري، االقتصاد عمى وانعكاساتيا

2016 

 أو تنظيـ إعادة العالمية، المالية واألزمة االئتماني التصنيؼ وكاالت مقدـ، خالد .11
 مجمد ،6 عدد الوادي، جامعة والمالية، االقتصادية الدراسات مجمة المصال ، تضارب

1 

مجمة الطويؿ، "وكاالت التصنيؼ أىمية ائتمانية تحت المجير"،  دبي عبد الرحيـ.12
 .2014جانفي  23البياف، 

سميماف شييبوط، "تداعيات أزمة الديوف األوروبية عمى االقتصاديات المغاربية مقارنة .13
، 06كمية العمـو االقتصادية والتجارية، الجمفة، العدد  ،مجمة رؤل اقتصاديةنظرية"، 
 .2014جواف 

شيد اليازجي، "إدارة األزمات مف وحي القرآف الكريـ، دراسة موضوعية"، صبحي ر .14
 .2011، أفريؿ 02، العدد 19مجمد  مجمة الجامعة اإلسالمية،غزة، 

طارؽ رداؼ، "إشكالية العضوية في االتحاد األوروبي مف سياسة التوسع إلى السياسة .15
 .2017، جواف 07د جامعة الجزائر، العد مجمة العمكـ اإلنسانية،األوروبية"، 



لمراجعا قائمة  
 
 

118 
 

شكالية تطور .16 عبد القادر مشداؿ، "تجربة الجزائر في االنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ وا 
 .2015، جواف 12، العدد 02جامعة البميدة ، مجمة األبحاث اإلقتصاديةالصناعة"، 

عزيزة بف يسمينة، "أثر األزمات االقتصادية الحالية عمى جيود مكافحة الفقر، أزمة .17
العدد  مجمة إدارة األعماؿ كالدراسات االقتصادية،دية في منطقة اليورو"، الديوف السيا

 الثالث.

جذورىا وتداعياتيا  2010غراية زىير، معزوز لقماف، "أزمة الديوف لمنطقة األورو .18
 .2010وآليات إدارتيا"، 

قايد مريـ، "اإلصبلحات الييكمية في القطاع المصرفي العربي بعد أزمة الديوف .19
، جواف 01، المجمد 04العدد مجمة الدراسات االقتصادية، األوروبية"، السيادية 
2017. 

ماجد عبد اهلل المنيؽ، "تأثير عممة اليورو العالمية والعربية وانعكاساتيا عمى تعامبلت .20
 .1999، 89، العدد 25المجمد  مجمة النفط كالتعاكف العربي،النفط"، 

جامعة عمار ت لمبحكث كالدراسات، مجمة الكاحاماجدة مدوخ، "النظاـ النقدي"، .21
 .2008، 03ثميجي، األغواط، العدد 

تختبر األزمة االقتصادية العالمية تبلحـ االتحاد –ماريؾ بيمكا، "أوروبا في شدة .22
 .2009، جويمية 46، المجمد 04العدد مجمة التنمية كالتمكيؿ، "، -األوروبي

 األزمة عف الناجمة والسيادية والمصرفة المادية األزمة العزيز، عبد عماد محمد .23
 واالقتصادية، اإلدارية لمعمـو تكويف مجمة تكريت، جامعة ،2008العالمية المالية
 ،2015 ،33 العدد ،11 مجمد

ة األزمات األسواؽ المالية مدني أحمد، "دور وكاالت التصنيؼ االئتماني في صناع.24
العدد  مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية،ومتطمبات إلصبلحيا"، 

 .2013، جواف 10
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مزيود إبراىيـ، "فترات تأثير األزمات المالية عمى القطاع المالي والمصرفي العربي"، .25
 .2014فريؿ ، أ01جامعة المدية، العدد  المجمة الجزائرية لالقتصاد كالمالية،

مصطفى كامؿ، "العممة األوروبية الموحدة وانعكاساتيا عمى واقع المصارؼ العربية .26
جامعة المستنصرية، بغداد، مجمة العمكـ االقتصادية، مع تركيز عمى حالة مصر"، 

 .2010، 24العدد 

نزىاف محمد سيو، "األزمة المالية العالمية الراىنة المفيوـ، األسباب التداعيات"، .27
 .2010، 83العدد ة اإلدارة كاالقتصاد، مجم

 مجمة ،(اليوناف حالة دراسة) السيادية الديوف أزمة في المعمومة دور بوريش، ىشاـ .28
 مختار، باجي جامعة التسيير، وعموـ االقتصادية العمـو كمية االقتصادية، العمـو

 2016 عنابة،

مكانية التنبؤ بيا في .29 ىيؿ عجمي جميؿ، "األزمات المالية: مفيوميا ومؤشراتيا وا 
 .203، العدد 19مجمد  مجمة جامعة دمشؽ،بمداف مختارة"، 

مجمة ونادي رشيد، "آلية تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي عبر سياساتيا المالية"، .30
دارية، أبحاث اقتصادية   .2011جامعة بميدة، العدد التاسع، جواف كا 

مجمة العمكـ االقتصادية كالتسيير كالعمكـ يوسفات عمي، "أزمة الرىف العقاري"، .31
 .2009، 02جامعة المسيمة، عدد التجارية، 

 التقارير:-

تقارير مركز ،  "عبد المطيؼ درويش، "األزمة المالية اليونانية، جذورىا وتداعياتيا .1
 .2012لمدراسات،  الجزيرة

"تقرير حوؿ اإلفبلس المحتمؿ لميوناف وتداعياتو االقتصادية"، وزارة االقتصاد الوطني  .2
 .2015الفمسطينية، دائرة الدراسات، جويمية 
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 المكاقع اإللكتركنية: -ثانيا
 26 اتحاد اقتصادم كسياسي لدكؿ تقع معظميا في أكركبا،االتحاد األوروبي،  .1

ى الموقع االلكتروني عم 10.00، 2017جويمية 
   http://ar/m.WIKIpedia.orgويكييديا.

محمد كماؿ أبو عمشة، التجربة األوروبية في االتحاد النقدي والعممة األوروبية  .2
عمى 03/09/2017، 08 : 30 ،120، العدد مجمة آراء حكؿ الخميجالموحدة، 

 :الموقع اإللكتروني
 www.araa.ae . 

حمد طبيب، اليورو ىؿ يصمد أماـ األعاصير؟، بيت القدس، جامعة فكرية ثقافية،  .3
 :،عمى الموقع اإللكتروني21/08/2017 : 09 45،  301، العدد مجمة الكعي

 www.al.waie.org 
 

، الحوار المتمدف، دراسات وأبحاث مراحؿ بناء االتحاد األكركبيقي، أنس المرزو  .4
 ، عمى الموقع اإللكتروني:13/09/2017، 4334قانونية، العدد 

 . www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395593 
عبد الجميؿ زيد مرىوف، الدستور األوروبي، األمؿ والتحدي، جريدة الرياض، برج  .5

، عمى الموقع اإللكتروني: 10/09/2017، 19السنبمة، العدد 
www.alriyadh.com/15022  

، عمى الموقع Made formindsمجمة وظيفة الدستور األوروبي وأىـ بنوده،  .6
   http://P.dw.com/P/6hphاإللكتروني:

عمى 02/08/2017، مجمة بحكث؟ " سيد،" لماذا رفضوا الدستور األوروبيعاصـ ال .7
 الموقع اإللكتروني:

https://www.slamtoday.net/bohooth/artShow-13-5740.htm  

http://ar/m.WIKIpedia.org
http://www.araa.ae/
http://www.al.waie.org/
http://www.alriyadh.com/15022
http://www.alriyadh.com/15022
http://p.dw.com/P/6hph
https://www.slamtoday.net/bohooth/artShow-13-5740.htm
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 ،15: 13، جزيرةالعادؿ لطيفي،" دروس مف الدستور األوروبي الموحد"،  .8
10/09/2017، 

  .www.aljazeera.net/knoukdegegate/opinionsعمى الموقع االلكتروني: 
أوت 3ريي محمود، قصة اليوناف مع االتحاد األوروبي منذ البداية حتى اآلف،  .9

 روني:عمى الموقع اإللكت 19:19، 2017
https://www.daiyFX.com/tadawa/-
Fonex.news/education/2015/08/24/story-of-Greece-with-theEu-
from-beginning-til-3643  

  08/08/2017عمى الموقع اإللكتروني: شوىد في  متوفر .10
gov.gr/defaut.asp-http://www.investingreece  

، ، أخبار مصرسميحة عبد الحميـ، أزمة اليوناف، كابوس يطارد منطقة اليورو .11
  www.egynews.net/633597 19/09/2017، شوىد في 09:45

مي السيد، "األزمة االقتصادية اليونانية...كيؼ تورطت اليوناف بيا، ىؿ مف سبؿ  .12
، عمى الموقع 19/09/2017، 22:15 ؟"، مجمة أراجيؾ،يخرجيا مف األزمة

 اإللكتروني
http://www.orageek.com/2015/07/11/greek-economic-cuisis.html.  

سناء عبد القادر مصطفى، "األزمات االقتصادية العالمية بيف النظرية والتطبيقات  .13
، 19/09/2017، 23:24، مجمة االقتصادييف العراقييفالسياسات االقتصادية"، 

                                 عمى الموقع اإللكتروني:
an/2015/12/02/Irqieconomiste.net/  

أسامة يحي ىاشـ،"أثر األزمات االقتصادية عمى مصير االتحاد األوروبي"، شوىد في  .14
 :متوفر عمى الموقع اإللكتروني     20/09/2017،  13:15

https://www.feghwelr.com  

http://www.aljazeera.net/knoukdegegate/opinions
https://www.daiyfx.com/tadawa/-Fonex.news/education/2015/08/24/story-of-Greece-with-theEu-from-beginning-til-3643
https://www.daiyfx.com/tadawa/-Fonex.news/education/2015/08/24/story-of-Greece-with-theEu-from-beginning-til-3643
https://www.daiyfx.com/tadawa/-Fonex.news/education/2015/08/24/story-of-Greece-with-theEu-from-beginning-til-3643
http://www.investingreece-gov.gr/defaut.asp
http://www.investingreece-gov.gr/defaut.asp
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وىي األزمة االقتصادية العالمية التي بدأت بوادرىا في أمريكا، المتمثمة في الّرىف 

، ولـ يتعافى العالـ مف ىذه األخيرة، ظيرت أزمة الديوف 2008العقاري سنة 
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في المنطقة، ولـ يسبؽ ليا مثيؿ، فاالتحاد األوروبي يعيش اآلف تحت تيديد، 

 خوفا مف تبلشي ىذه القوة االقتصادية. 
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 :فرنسيةممخص الدراسة بالمغة ال
 

  L’Union européen est considérée comme l’une des 

expériences d’intégration économique les plus importantes. 

Elle a travaillé depuis sa création pour Unifier et coordonner 

les différentes politiques économiques entre les pays membres. 

Après plusieurs années d’expériences, la zone euro a été 

frappée par la crise économique mondial qui a commencée en 

Amérique continental 2008, le monde ne s’est pas rétabli de 

cette dernière, la crise de la dette souveraine grecque est 

apparue.    
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