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ومجلس   )EU( األوروبي  اإلحتاد  بني  واإلستثمارية  التجارية  العالقات 
التعاون اخلليجي )GCC(: ما هي إحتماالت عقد إتفاقية التجارة احلّرة 

)FTA( بني املنطقتني؟ 
*)Salim Gadi( وسالم غدي )Rym Ayadi( بقلم رمي عيادي

ملّخص

حتولت العالقة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي إلى عالقة رسمية في العام 1988 وذلك عند توقيع 

إتفاقية تعاون وعند املشاركة في املفاوضات حول إتفاقية التجارة احلرة. وعلى الرغم من إطار العمل الطموح بني الطرفني، 

ال تزال العالقات السياسية واإلقتصادية بينهما محدودة، كما يتبنينّ من خالل الفشل في إبرام إتفاقية التجارة احلرة. وبناًء 

على هذه اخللفية، ومع تزايد أهمية العالقات التجارية واإلستثمارية بني منطقة اخلليج وأوروبا ومع املشهد اجليوسياسي 

في العالم العربي، حتلل هذه الدراسة أمناط التجارة واإلستثمار بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي على 

مدى العقدين املنصرمني. وُتستهل هذه الدراسة بلمحة عن العالقات بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي 

وتستعرض، في القسم الثاني منها، أمناط التجارة الثنائية واإلستثمار األجنبي املباشر وصواًل إلى تقييم مصالح الطرفني 

واملكاسب احملتملة لكل منهما من إبرام إتفاقية التجارة احلرة. وفي النهاية، تطرح الدراسة السؤال حول إمكانية عقد إتفاق 

التجارة احلرة بني املنطقتني، كما وتقترح سباًل ممكنة لتعزيز التعاون اإلقتصادي والسياسي بني الطرفني.

1  إنشاء مجلس التعاون اخلليجي وعالقاته مع اإلحتاد األوروبي

1، 1  تكامل دول مجلس التعاون اخلليجي: العوامل احملركة واألهداف والتقدم احملرز حتى الوقت الراهن

العربية  ُعمان وقطر واململكة  البحرين والكويت وسلطنة  إقليمي يضم  التعاون اخلليجي هو عبارة عن جتمع  إن مجلس 

 ،2012 العام  في  نسمة  مليون   43 يبلغ  كان  السكان  من  لعدد  موطنًا  ولكونها  املتحدة.  العربية  واإلمارات  السعودية 

فإن املنطقة تتمتع بنسبة عالية من التجانس على صعيد التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية. وُيشار إلى أن قطر والكويت 

واإلمارات العربية املتحدة هي أغنى الدول في هذا التجمع إذ يتراوح الناجت احمللي اإلجمالي للفرد فيها ما بني 34000 

يورو و 54000 يورو، في حني أن اململكة العربية السعودية وسلطنة ُعمان والبحرين هي أقل ثراًء، إذ يتراوح الناجت احمللي 

اإلجمالي للفرد فيها ما بني 12000 يورو  و 13000 يورو. أما بالنسبة إلى رأس املال البشري، فهو األعلى في البحرين 

والكويت وقطر حيث تتراوح معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة ما بني 91 ٪ و 94 ٪ ، في حني أن هذه املعدالت متدنية أكثر 

في الدول األخرى ) امللحق 4(. وال بد من اإلشارة إلى أن دول مجلس التعاون اخلليجي معروفة مبا تضمه أراضيها من 

الهيدروكربونات، ولكن منذ اكتشاف هذه املوارد وبداية إستغالل النفط في السبعينيات، إنخفضت إحتياطيات النفط بشكل 

كبير في معظم البلدان، مما دفع باحلكومات إلى إعتماد سياسات التنويع اإلقتصادي. وتتركز الهيدروكربونات املتبقية في 

عدد قليل من الدول: في العام 2013 كانت اململكة العربية السعودية تضم 16٪ من احتياطي النفط العاملي، فيما ضمت 

الكويت 6 ٪. وشملت قطر على 13٪ من إحتياطي الغاز الطبيعي العاملي ) امللحق 5(.

وُيذكر أن الدافع وراء إنشاء مجلس التعاون اخلليجي كمن في األسباب األمنية. ففي أعقاب حرب اخلليج األولى بني العراق 

* رمي عيادي هي كبيرة زمالء األبحاث ورئيسة وحدة بحوث املؤسسات املالية، ووحدة السياسة االحتراسية والضرائب في مركز دراسات السياسة 
األوروبية )CEPS(. سالم غدي هو باحث مساعد في مركز دراسات السياسة األوروبية.
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وإيران، قررت بلدان شبه اجلزيرة العربية البدء بالتحرك نحو التكامل اإلقليمي بهدف مواجهة التهديدات األمنية احملتملة. 

وتتمتع دول املنطقة بالعديد من اخلصائص املشتركة لكن، وعلى الرغم من هذه القواسم، تبرز بعض اإلختالفات الهامة. 

على سبيل املثال، تتمتع البحرين والكويت بأنظمة سياسية مفتوحة إلى حد ما تشمل إنتخابات برملانية ودستور مكتوب، 

في حني أن اململكة العربية السعودية تشبه امللكية املطلقة إلى حد أبعد.

بعد إنشاء مجلس التعاون اخلليجي في 25 أيار/مايو 1985، بدأت دول املنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون األمني  ، باتخاذ 

خطوة نحو التكامل اإلقليمي مشابهة لتلك التي اتخذها اإلحتاد األوروبي، وقد كمنت أهداف هذه اخلطوة في إنشاء إحتاد 

جمركي وإعتماد عملة موحدة بحلول العام 2010. ويغية حتقيق ذلك، أنشأت هذه الدول أمانة عامة في العام 1981، فضاًل 

عن إنشاء عدد من املنظمات الفنية في وقت الحق: مكتب براءات اإلختراع لدول مجلس التعاون اخلليجي )1992(، وهيئة 

التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية )2001( واملجلس النقدي اخلليجي )2009(. ولكن على الرغم من نينّة 

ل جتمعًا إقليميًا موحدًا، فإن التقدم كان بطيئًا وصعبًا. إذ لم يتم إنشاء اإلحتاد اجلمركي لدول املجلس  هذه الدول أن تشكنّ

سوى في العام 2005، ووقعت البحرين وسلطنة ُعمان إتفاقيات التجارة احلرة مع الواليات املتحدة في العامني 2004 

ة، مت جتميد احملادثات حول اعتماد عملة موحدة، ذلك بعد أن قررت سلطنة ُعمان  و2006 على التوالي. وبعد تأجيالت عدنّ

واإلمارات العربية املتحدة اإلنسحاب. ومع ذلك، تقدمت عملية التكامل اإلقليمي وأنشأت الدول األعضاء في العام 2008 

سوقًا مشتركة بالتزامن مع إنشاء اإلحتاد اجلمركي اخلليجي.

ة لشرح سبب التباطؤ في التقدم على صعيد التكامل اإلقليمي. فدول مجلس التعاون اخلليجي،  ميكن تقدمي عوامل عدنّ

وبصفتها دول منتجة للنفط والهيدروكربونات، هي دول متنافسة، مما يجعل من التنسيق الضروري على مستوى السياسات 

الصناعية في املنطقة أمرًا صعبًا. بالتالي، ُيترجم هذا التشابه في البنية اإلنتاجية مبعدالت منخفضة جدًا من التجارة 

البينية اإلقليمية. إذ بلغ متوسط   التجارة البينية اإلقليمية لدول مجلس التعاون اخلليجي )الواردات والصادرات( نسبة 

7٪ بني عامي 1995 و2011، مقارنة بنسبة 63٪ لإلحتاد األوروبي و23٪ لدول إحتاد دول جنوب شرق آسيا، أسيان 

)ASEAN( )الرسم البياني1(. في السياق نفسه، فإن تعرض املنطقة لتقلبات أسعار النفط وضرورة تنويع مصادر الدخل 

عامالن يجعالن من التنسيق ما بني السياسات النقدية أمرًا صعبًا. ويبدو أن إقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي تقبع 

حتت سيطرة الدولة إلى حد كبير، إذ حتوز احلكومات على أسهم هامة في قطاعي الصناعة واخلدمات. على سبيل املثال، 

حتوز حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي على حصص ملكية كبيرة في قطاعات النفط والغاز في البالد )كومبرغي 

Kombargi وآخرون 2011(، كما وكانت املصارف التي متتلكها الدولة متثل حوالي 22٪ من إجمالي األصول املصرفية 
في املنطقة بني عامي 2003 و2011، مقارنة بنسبة 12٪ في الدول األعضاء الـ15 في اإلحتاد األوروبي )EU15( )عيادي 

وغرون Groen 2013(. وإلى جانب الدرجة العالية من التشابه في البنية اإلنتاجية، يُرجح أن وجود الدولة في إقتصادات 

د من جهود التنويع والتكامل اإلقليمي، مبا أن احلكومات قد تتردد في تنفيذ برامج خصخصة 1  كل بلد من البلدان يعقنّ

هامة، وذلك على الرغم من إستعدادها لدعم تطوير القطاع اخلاص.

ومبا أننّ التقليص من اإلعتماد على الهيدروكربونات شكل حتديًا رئيسًا بالنسبة إلى دول مجلس التعاون اخلليجي، اعتمدت 

احلكومات في املنطقة استراتيجيات مختلفة بغية حتقيق هذا الهدف. فعلى سبيل املثال، اختارت اململكة العربية السعودية، 

أكبر منتج للنفط في املنطقة، تطوير األنشطة الصناعية القريبة من قطاع النفط، مثل البالستيك والبوليميرات واألسمدة، 

وذلك عن طريق شركة سابك )SABIC( التي هي ملك للدولة. أما البحرين واإلمارات العربية املتحدة فقد اختارتا اللجوء 

 Sturm إلى تطوير السياحة واألنشطة الصناعية واملالية، في حني اختارت قطر تعزيز قطاع الغاز والقطاع املالي )شتورم

وآخرون 2008(. ويبدو أن هذه اجلهود قد أثمرت وأدت إلى بعض النتائج، إذ تشير األدلة احلديثة إلى أن دول املنطقة 

 2 .)2010 Basher حتد من إعتمادها على السلع وبالتالي هي أقل عرضة من ذي قبل ألي تقلبات في األسعار )باشر

بشكل أدق، يبدو أن قطاعي الصناعة في الكويت واململكة العربية السعودية قد »انفصال« عن قطاع النفط، فيما اإلقتصاد 

1. تشير اخلصخصة هنا إلى نقل ملكية أو عمل من احلكومة إلى كيان ميلكه القطاع اخلاص. 
2. لتقييم ما إذا كانت دول مجلس التعاون اخلليجي قد قامت بالتنويع، يستخدم باشر )2010( درجة الدورة االقتصادية بني مختلف القطاعات 

اإلقتصادية كأداة قياس.
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مجلس التعاون اخلليجي

أسيان (إحتاد دول

جنوب شرق آسيا)

النافتا (إتفاقية التجارة

احلرة لشمال أمريكا)

اإلحتاد األوروبي

1995  2000        2005         2011

الواردات

القطري ال يزال متأثرًا بتقلبات أسعار النفط )باستثناء القطاع الصناعي(.

أما في ما يتعلق بأمناط التجارة الدولية للسلع في مجلس التعاون اخلليجي، تبنينّ الصادرات درجة عالية من التركيز. وهنا 

يبدو أن دول مجلس التعاون اخلليجي، مقارنة مع اإلقتصادات األخرى، هي األكثر إعتمادًا على النفط والغاز، األمر الذي 

يشير إلى أن جهودها األخيرة التي تهدف إلى اإلبتعاد عن اإلعتماد على النفط قد فشلت في حتقيق نتائج بارزة )الرسم 

البياني 2، امللحق 1(.

وُيشار إلى أن احلماية التجارية، والتي تقاس باملؤشر الكلي لتقييد التجارة )OTRI( املوضوع من قبل كي )Kee(  ونيكيتا 

)Nicita( وأوالرياغا )Olarreaga( )2009(، 3 منخفضة وفقًا للمعايير الدولية )الرسم البياني 3(. ونظرًا إلى أن متوسط   
التعريفات اجلمركية في دول مجلس التعاون اخلليجي قد بلغ 5 ٪ في العام 2009، فإن القيمة املتدنية للمؤشر تشير إلى 

ل القيمة املنخفضة  أن دول املنطقة ال تلجأ بشكل مفرط إلى احلواجز غير اجلمركية ألغراض وقائية. كما وميكن أن تشكنّ

للمؤشر الكلي لتقييد التجارة إنعكاسًا لتخصص دول مجلس التعاون اخلليجي في الهيدروكربونات. فبما أن دول املنطقة 

محصورة في إنتاج النفط ومشتقاته، ميكن ملستويات عالية بشكل مفرط من احلماية التجارية أن تضر بجهود التنويع، 

وذلك مبا أن املساهمات ستكلف أكثر، مما يلغي أينّ حوافز للشركات واحلكومات على تعزيز تنمية اإلنتاج البديل. كما ميكن 

ملستويات التعريفات العالية أن تؤدي إلى ضغوط تضخمية في البلدان املنتجة للنفط، وبالتالي إلى تعقيد إدارة اإلقتصاد 

الكلي مع الوقوع في خطر اإلضطرابات اإلجتماعية. 

الرسم البياني 1: الصادرات والواردات البينية اإلقليمية لكتل جتارية محددة، 1995-2011 ) ٪ إجمالي التجارة في السلع( 
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الصادرات

3. يقيس املؤشر الكلي لتقييد التجارة التعريفة املوحدة املعادلة للحواجز التعريفية واحلواجز غير التعريفية )NTB( التي من شأنها أن تولد نفس 
املستوى من قيمة الواردات لبلد ما في سنة معينة. وميكن أن تستند التعريفات على تعريفات الدولة األعلى بالرعاية )MFN( ، والتي تنطبق على 
جميع الشركاء التجاريني، أو التعريفات املطبقة، والتي تأخذ بعني االعتبار األفضليات التجارية الثنائية. وقد قدرت كي ونيكيتا وأوالرياغا معادالت 

احلواجز غير التعريفية على أساس القيمة. انظر البنك الدولي )2012أ( وامللحق 2 لالطالع على موجز تقني حول هذه املنهجية.
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مالحظة: انظر امللحق 6 لإلطالع على مجموعات الدول املستخدمة في هذه الدراسة

)UNCTAD( املصدر: إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

الرسم البياني 2: مؤشر تركيز صادرات دول مجلس التعاون اخلليجي وإقتصادات أخرى، 2011-1995

املصدر: إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

املعادلة  التعريفة  )متوسط    اخلليجي، 2009  التعاون  دول مجلس  في  التجارة  لتقييد  الكلي  املؤشر  البياني 3:  الرسم 
للحواجز التعريفية واحلواجز غير التعريفية للمنتجات الزراعية واملنتجات املصننّعة(

املصدر: البنك الدولي )2012أ( 

أن  اجليوسياسية  للعوامل  اإلقليمي صعبًا، ميكن  التكامل  من  التي جتعل  الهيكلية  اإلقتصادية  العوامل  إلى  باإلضافة 

تبنينّ أيضًا سبب فشل دول مجلس التعاون اخلليجي إلى حد ما في التصرف ككتلة موحدة على الرغم من اخلصائص 

املؤسساتية املشتركة العديدة التي جتمع بينها. ففي العام 2004 على سبيل املثال، وقبل تأسيس اإلحتاد اجلمركي في 

العام 2005، قامت البحرين بتجاهل شركائها اآلخرين ووقنّعت إتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة، وفي الوقت عينه 
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عززت من الوجود العسكري األمريكي على أراضيها في محاولة الحتواء النفوذ اإليراني.

أدت املوارد التي متتلكها منطقة مجلس التعاون اخلليجي كما أدى الضعف في تكاملها اإلقتصادي وأهميتها املتنامية في 

العالم العربي، إلى تطوير روابط جتارية وسياسية هامة مع الدول األخرى، على رأسها الواليات املتحدة األمريكية التي 

صنفت نفسها على أنها الضامن لألمن اإلقليمي ضد التهديدات التي تتعرض لها املنطقة والتي تتمثل في إيران والعراق. 

ونتيجة لنفوذها الدولي وأهميتها في املناطق املجاورة لها، أبرمت دول مجلس التعاون اخلليجي عددًا من اإلتفاقيات الدولية 

وشاركت في مؤمترات القمة واملفاوضات على الصعيد الدولي. 

والتقدم  واألهداف  العوامل احملركة  األوروبي:  اإلحتاد  مع  اخلليجي  التعاون  دول مجلس  1،2 عالقات 
احملرز حتى الوقت الراهن

في حني متينّزت دول مجلس التعاون اخلليجي بعالقتها مع الواليات املتحدة باعتبارها شريكًا دوليًا، بعد مشاركة هذه األخيرة 

في املنطقة منذ اكتشاف الهيدروكربونات، فقد استحوذت املنطقة على انتباه صانعي السياسات في اإلحتاد األوروبي منذ 

السبعينات نتيجة ملجموعة من املصالح اجليوسياسية والتجارية. وُيذكر هنا أن أول مبادرة لتنظيم العالقات بني دول اإلحتاد 

األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي تعود إلى العام 1974، حني عملت فرنسا على إطالق احلوار العربي األوروبي 

في أعقاب احلرب العربية اإلسرائيلية في العام 1973 وأزمة النفط األولى. ولم تستهدف هذه املبادرة دول مجلس التعاون 

اخلليجي حصريًا، إمنا سعت إلقامة حوار دائم بني الدول األوروبية والدول األعضاء في جامعة الدول العربية. في نهاية 

ق وشامل. 4 املطاف، فشلت املبادرة في العام 1989 دون حتقيق أي إجناز هام من حيث إنشاء تعاون معمنّ

بني نهاية السبعينات ومنتصف الثمانينات سعت الدول األوروبية إلى تعزيز العالقات مع شبه اجلزيرة العربية، وفي العام 

ع نطاق اإلتفاق  1983 توصل اجلانبان إلى إتفاق إطاري يهدف إلى إطالق التبادل التجاري بني املنطقتني وتعزيزه. وتوسنّ

اإلطاري تدريجيًا خالل الثمانينات. ومع منو العالقات التجارية بني املنطقتني، أدت املفاوصات إلى عقد إتفاقية تعاون في 

العام 1988. وقد سعت هذه اإلتفاقية متعددة األطراف إلى »تعزيز التعاون الشامل بني شركاء متساوين ضمن شروط 

املنفعة املتبادلة في جميع املجاالت بني املنطقتني، فضاًل عن تعزيز النمو اإلقتصادي في هاتني املنطقتني، مع األخذ بعني 

اإلعتبار اإلختالفات في مستويات التنمية بني األطراف«. 5

في الوقت الذي مت فيه إبرام إتفاقية التعاون هذه، كانت دوافع دول اإلحتاد األوروبي واضحة متامًا. إذ كانت دول مجلس 

دًا هامًا للهيدروكربونات، وهي ال تقل أهمية كسوق للصادرات بالنسبة لإلقتصادات األوروبية.  ل مورنّ التعاون اخلليجي تشكنّ

التعاون  دول مجلس  أن  األوروبي  اإلحتاد  إذ رأى  ثانويًا،  بعدًا سياسيًا  لإلتفاقية  كان  اإلقتصادي،  البعد  وإلى جانب 

التعاون على مستوى  الهدف، مت إطالق  لتعزيز اإلستقرار في املنطقة. وبغية حتقيق هذا  اخلليجي تشكل جتمعًا هامًا 

األسماك والصناعة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا  اإلقتصاد والتجارة والزراعة ومصايد  املجاالت:  من  مجموعة واسعة 

واإلستثمار والبيئة. أما في الوقت احلاضر، فبات السبب املنطقي لوجود عالقات وثيقة مع دول مجلس التعاون اخلليجي 

مختلفًا ورمبا أقوى، وذلك مع منو العالقات التجارة وعالقات اإلستثمار نظرًا إلى احتضان املنطقة  ألكبر أدوات اإلستثمار 

السيادية، والتي ظهرت منذ العام 2008 كممول هام في حاالت التمويل الطارئ للمؤسسات املالية املتعثرة في اإلحتاد 

األوروبي. 

لكن، وعلى الرغم من اإلطار الطموح لإلتفاقية والدوافع الكامنة وراءها لتأسيس عالقات متينة، لم يتم حتقيق الكثير من 

4.  فشلت هذه املبادرة لسببني: أوالً، إنسحبت الدول العربية بعد توقيع إتفاقيات كامب ديفيد في العام 1979. ثانياً، وعلى الرغم من احملاوالت 
الفرنسية إلعادة إحياء العملية، أدت حرب اخلليج واإلنقسامات في صفوف العرب فعلياً إلى فشل هذه اإلتفاقية. 

5. مأخوذ من ديباجة إتفاقية التعاون بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، اجلريدة الرسمية 054في 25 شباط/فبراير 1989، ص3 
.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/؟uri=celex:21989A0225%2801%29  ،15 إلى
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اإلجنازات في أي من املجاالت التي تشملها هذه اإلتفاقية. ففي الواقع، لم تكن دول اخلليج مدرجة ضمن برامج التعاون 

اخلارجية لإلحتاد األوروبي حتى العام 2007، عندما اعتمد املجلس القرار )املجلس األوروبي( رقم 2006/1934 الذي 

بالقضايا  املعنية  املستقلة  )اللجنة  املرتفع  الدخل  ذات  الصناعية وتلك  البلدان واألقاليم  مع  للتعاون  أداة متويل  ينشئ 

اإلنسانية الدولية ICIHI( للسنوات 2007-2013. وقد مت تخصيص ميزانية صغيرة لهذه األداة تبلغ  172 مليون يورو 

الدول الصناعية األخرى مثل أستراليا وكندا واليابان  التعاون اخلليجي،  كما تستهدف األداة، إلى جانب دول مجلس 

والواليات املتحدة األمريكية. 6

إن مجاالت تدخل اللجنة املستقلة املعنية بالقضايا اإلنسانية الدولية هي، وإلى حد كبير، نفس املجاالت املنصوص عليها 

في إتفاقية التعاون.

فعلى صعيد احلوار السياسي، نتج عن إتفاقية التعاون إنشاء مجلس التعاون املشترك، الذي يضم ممثلني من كال اجلانبني 

يجتمعون مرة في السنة على األقل. ويهدف مجلس التعاون املشترك إلى حتقيق األهداف املنصوص عليها في إتفاقية 

التعاون وإلى ضمان عمل هذه اإلتفاقية بسالسة. أما عمليًا، فإن معظم التصريحات الصادرة عن هذا املجلس كانت عبارة 

عن تصريحات سياسية تركزت فقط حول اإلستقرار واإلرهاب على املستوى الدولي، وهي مواضع  يتشارك الطرفان فيها 

مه  وجهات النظر نفسها. أما في ما يتعلق بالتعاون التقني، فلم يتم حتقيق إجنازات كثيرة، سوى بعض الدعم الذي قدنّ

اإلحتاد األوروبي على شكل مساعدة تقنية لعملية التكامل اإلقليمي لدول مجلس التعاون اخلليجي. وييعود ذلك بشكل 

 .)2006 Baabood أساس إلى التردد من جانب دول اخلليج في ما يتعلق بعملية تكاملها اإلقليمي )باعبود

2   أمناط التجارة واإلستثمار بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي: ما هو التشخيص؟

2،1  جتارة السلع بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي 

إن فشل احلوار السياسي والتعاون التقني بتحقيق نتائج مجدية، فإن العالقات التجارية واإلستثمارية قد ازدهرت بدورها، 

ذلك نتيجة الرتفاع أسعار النفط واحتياجات التنمية في دول اخلليج. على الرغم من ذلك، فإن األزمة اإلقتصادية واملالية 

التي شهدها العام 2008 حدت من تطوير العالقات التجارية بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي. وفي 

الوقت الذي أثبتت فيه اإلقتصادات الناشئة في البرازيل وروسيا والصني والهند )دول البرهصج »BRIC«( أنها أكثر 

صمودًا أمام اإلضطرابات املالية، تفوقت على اإلحتاد األوروبي، وفي العامني 2009 و2010 أصبحت هذه الدول أكبر 

املوردين للخليج وسوق التصدير الرئيس بالنسبة للمنطقة )الرسم البياني4(. وُيشار إلى أن مناعة األسواق الناشئة جتاه 

اإلضطرابات املالية قد أثرت على األرقام اخلاصة بالنمو التجاري. فبني عامي 1995 و2011، وصل معدل النمو السنوي 

املركب )CAGR( لصادرات دول مجلس التعاون اخلليجي إلى دول البرهصج إلى 21٪، مقابل 12٪ لإلحتاد األوروبي و 

14 ٪ للعالم بأسره.

على الرغم من النمو الهام في التجارة بني دول مجلس التعاون اخلليجي ودول البرهصج، بقيت املنطقة تعاني من عجز 

دول مجلس  أن صادرات  املنطقتني مستقرة وتبنّني  بني  التجارة  أمناط  أن  األوروبي. وُيذكر  اإلحتاد  مع  هيكلي  جتاري 

التعاون اخلليجي إلى اإلحتاد األوروبي 7 تشمل بشكل رئيس النفط والغاز واملنتجات البتروكيميائية ذات الصلة، في حني 

6. تتمحور أنشطة اللجنة املستقلة املعنية بالقضايا اإلنسانية الدولية حول: تعزيز التعاون والشراكة واملشاريع املشتركة بني الفعاليات اإلقتصادية 
واألكادميية والعلمية في اإلحتاد األوروبي والدول الشريكة، وحتفيز التجارة الثنائية وتدفق اإلستثمارات والشراكة اإلقتصادية، وتعزيز احلوار بني 
األطراف الفاعلة على املستوى السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي واملنظمات غير احلكومية، وتشجيع العالقات بني األشخاص، وبرامج التعليم 
والتدريب والتبادل الفكري وتعزيز التفاهم املتبادل بني الثقافات واحلضارات، وتشجيع املشاريع التعاونية في مجاالت البحوث والعلوم والتكنولوجيا 
وفي قضايا الطاقة والنقل والبيئة، وزيادة الوعي والفهم حول اإلحتاد األوروبي وعملياته في البلدان الشريكة، وتقدمي الدعم ملبادرات محددة مبا 

في ذلك العمل البحثي والدراسات واملخططات التجريبية واملشاريع املشتركة.
7. متثل فرنسا، وأملانيا واململكة املتحدة حوالي 70% من صادرات اإلحتاد األوروبي إلى دول مجلس التعاون اخلليجي.
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التجارة  أننّ أمناط  النقل. وفي حني  املنتجات املصننّعة بشكل خاص ومعدات  املنطقة تستورد من اإلحتاد األوروبي  أن 

بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي تتشابه إلى حد كبير مع أمناط جتارية أخرى خاصة بدول مجلس 

التعاون اخلليجي، فإن واردات دول مجلس التعاون اخلليجي من اإلحتاد األوروبي تتمتع بقيمة مضافة أعلى بكثير ومحتوى 

تكنولوجي ذي نطاق أوسع. فبني عامي 1995 و2011، متحورت حوالي 28٪ من صادرات اإلحتاد األوروبي إلى دول 

مجلس التعاون اخلليجي حول املنتجات املصنعة التي تتطلب معرفة مكثفة )انظر امللحق 7 لتصنيف املنتجات(. في املقابل، 

فإن دول البرهصج، وعلى رأسها الصني، تستمر في تصدير غالبية السلع ذات التكنولوجيا املنخفضة واملتوسطة إلى دول 

مجلس التعاون اخلليجي، على الرغم من أن معدل منو صادرات الصني من املعرفة املكثفة بلغ حوالي 10٪ خالل الفترة 

عينها.

إال أن هذه األمناط تشهد تطورًا سريعًا. ففي اآلونة األخيرة ازدادت صادرات املعرفة املكثفة 8 من الصني إلى دول مجلس 

التعاون اخلليجي بنسبة 5٪، لترتفع من 15٪ إلى 20٪ من إجمالي الصادرات بني عامي 2004 و 2011. كما أن زيادة 

واردات التكنولوجيا العالية من الصني، وما يصاحب ذلك من تضييق في امليزان التجاري ملنطقة مجلس التعاون اخلليجي 

مع اإلحتاد األوروبي، عامالن يظهران أن التدفقات الثنائية بني الصني ودول اخلليج آخذة في اإلرتفاع من حيث سلسلة 

القيمة. على الرغم من هذه األدلة األولينّة، فإن الوصول إلى تقييم واضح حول ما إذا كانت الواردات الصينية تستولي على 

ق. مكانة اإلحتاد األوروبي في املنطقة هو أمر يتطلب املزيد من التحليل املعمنّ

وقد تترجمت أمناط التجارة املتغيرة في منطقة مجلس التعاون اخلليجي من خالل تضييق امليزان التجاري مع اإلحتاد 

األوروبي بقيمة 27 مليار يورو، لينحصر من 40 مليار يورو في العام 2008 إلى 15 مليار يورو في العام 2009 )الرسم 

البياني 5(. إلى جانب التحرك املتزايد الذي تشهده سلسلة قيمة الصادرات الصينية إلى املنطقة، فقد يكمن السبب وراء 

تضييق امليزان التجاري لدول مجلس التعاون اخلليجي مع اإلحتاد األوروبي في األزمة املالية. فبني عامي 2008 و 2009 

أدت األزمة املالية إلى تدني الطلب على الهيدروكربونات من اإلحتاد األوروبي، في حني بقي طلب دول مجلس التعاون 

اخلليجي على السلع األوروبية في حالة من اإلستقرار.

وبصرف النظر عن األرقام اخلاصة بالتجارة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي، ينظر اإلحتاد األوروبي 

إلى دول مجلس التعاون اخلليجي على أنها شريك  جتاري ثانوي. فبني عامي 2000 و 2011 بلغت حصة هذه الدول من 

إجمالي صادرات اإلحتاد األوروبي ما يقارب 3٪، في حني بلغت حصتها من إجمالي معدل الواردات   2٪. إضافة إلى ذلك، 

فإن حصة دول مجلس التعاون اخلليجي من إجمالي واردات الهيدروكربونات بلغت 8٪، األمر الذي يعكس تنونّع إمدادات 

اإلحتاد األوروبي من الهيدروكربونات. أما بالنسبة إلى فئة اآلالت ومعدات النقل، فقد شكلت دول مجلس التعاون اخلليجي 

حصة صغيرة من إجمالي الصادرات )3٪ بني عامي 2000 و2011(.

من خالل النظر في األرقام على مستوى الدول، يظهر أن العالقات التجارية بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون 

اخلليجي تتركز على مجموعة صغيرة من الدول: إذ تتاجر فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة بشكل أساسي مع قطر واململكة 

لت هذه الدول 70٪ من التدفقات التجارة الثنائية خالل الفترة املمتدة  العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، وقد شكنّ

بني عامي 1995 و2011. وُيشار إلى أنه قد مت التشديد على العالقات الوثيقة بني هذه الدول من خالل عدد من العقود 

بكميات كبيرة من  السعودية  العربية  اململكة  املتحدة  اململكة  املثال، زودت  التسعينيات. على سبيل  املبرمة منذ  الدفاعية 

املعدات العسكرية عبر صفقة اليمامة، كما قام إحتاد الدفاع الفرنسي )شركة الفضاء والدفاع األوروبية للمالحة اجلوية 

EADS( ببناء نظام السياج الهوائي على طول احلدود اليمنية السعودية. 9 وعلى الرغم من أنها أتت في مرحلة متأخرة 
قت مشاركتها مع دول مجلس  بالنسبة إلى فرنسا واململكة املتحدة، إال أن أملانيا قد باعت طائرات عسكرية إلى املنطقة وعمنّ

8. يستند هذا التصنيف على تعريف منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )OECD(  حول الكثافة التكنولوجية في تصنيع املنتجات. ويتم إنتاج 
منتجات التكنولوجيا العالية من قبل املصانع التي تتمتع بأعلى حصة من اإلنفاق على البحث والتطوير في قطاع الصناعة. ملزيد من املعلومات انظر 

منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )2011(. انظر أيضاً امللحق 7 لتصنيف املنتجات املصنعة التي تتطلب معرفة مكثفة.
9. »حواجز العالم: اململكة العربية السعودية« )World’s Barriers: Saudi Arabia(، أخبار بي بي سي )BBC News(، 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009،

.http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8342890.stm 
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التعاون اخلليجي. 10

الرسم البياني 4: صادرات وواردات دول مجلس التعاون اخلليجي إلى مناطق محددة )مليار يورو( 11
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11. ترتكز صادرات دول مجلس التعاون اخلليجي إلى الصني بشكل أساسي على النفط واملنتجات ذات الصلة.
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املصدر: إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

في السنوات األخيرة املنصرمة، شهد حجم التجارة بني دول مجلس التعاون اخلليجي والصني إرتفاعًا ملحوظًا، ويعود 

ذلك إلى حاجة بكني إلى املوارد الهيدروكربونية وإلى زيادة القيمة املضافة لصادراتها. وعلى الرغم من هذا اإلرتفاع، يبقى 

اإلحتاد األوروبي شريكًا مهمًا لدول مجلس التعاون اخلليجي. ولكن عند التطلع إلى املستقبل، من املرجح أن تتنافس 

الصادرات الصينية بشكل متزايد مع صادرات اإلحتاد األوروبي. 

2،2  جتارة اخلدمات بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي 

 Stolper في حني مت فيه تفسير التدفقات الثنائية في جتارة السلع مبيزة البلد النسبية، وتوفر عناصر اإلنتاج فيه )ستوبلر

وسامويلسون Samuelson 1941(، والتفاضل بني املنتجات )كروغمان Krugman 1979(، وتكاليف التجارة )كروغمان 

1980(، ومؤخرًا بالتفاضل اإلنتاجي بني الشركات )مليتز Melitz 2003(، يبدو أن هذه النظريات غير مالئمة، إلى حد 

ما، لشرح أمناط جتارة اخلدمات، وذلك نظرًا إلى طبيعة هذه النظريات التي تفتقد إلى القدرة التخزينية. ونتيجة لذلك، 

تشدد النظريات التي تشرح أمناط جتارة اخلدمات على جتزئة شبكات اإلنتاج والطلب وإجمالي العوامل اإلنتاجية في 

الشركات )انظر هوكمان Hoekman 2006، لإلطالع(. وقد دفعت عدم إمكانية اإلجتار باخلدمات باملؤلفني إلى وضع 

:)1985 Snape وسنايب Sampson تصنيف لهذه اخلدمات يقوم على أساليب أربعة من اإلمداد باخلدمات )سامبسون

· األسلوب 1: تشير اإلمدادات عبر احلدود إلى اخلدمات التي ال تتطلب من البائع أو املشتري اإللتقاء جسديًا إلبرام الصفقة. 
وتندرج وسائل اإلتصال ضمن هذه الفئة. 

· األسلوب 2: ينطبق اإلستهالك في اخلارج على اخلدمات التي تتطلب من املستهلك أو املورد أن يحرك املوقع الفعلي لآلخر 
بغية توريد اخلدمة. وهذا هو احلال بالنسة إلى السياحة. 

· األسلوب 3: يتعلق الوجود التجاري بتلك اخلدمات التجارية التي تتطلب إما من األشخاص أو من الشركات اإلنتقال إلى 
املوقع حيث يقيم املستهلكون. وتشكل خدمات التجزئة مثااًل على هذه الفئة.

· األسلوب 4: جتمع حركة األشخاص احلقيقيني اخلدمات التي يحتاج األشخاص في سياقها إلى التحرك لتزويد اخلدمة. 
على سبيل الثمال، هذا هو احلال بالنسبة إلى التعليم وخدمات األعمال.

العاملية  التجارة  ملنظمة   )GATS( اخلدمات  لتجارة  العامة  اإلتفاقية  في  الدولي  املعياري  التصنيف  هذا  إدراج  مت  لقد 

)WTO(. ولكن بغية حتليل خصائص دولة ما أو منطقة ما على صعيد جتارة اخلدمات، تقدم فئات اخلدمات صورة 

أوضًح. كما أن التركيز على فئات اخلدمات، من منظور حتريري، بداًل من التركيز على أساليب التوريد هو أمر مناسب 

أكثر مبا أن بعض اخلدمات املختلفة ضمن أسلوب التوريد نفسه قد تكون خاضعة ألنظمة مختلفة. على سبيل املثال، تندرج 

مبيعات التجزئة كما اخلدمات املصرفية ضمن إطار األسلوب 3، مبا أنها تتطلب فتح فرع لها في البالد. إال أن األنظمة 

التي ترعى هذه األنشطة هي أنظمة مختلفة، فاألحكام املصرفية واملالية لها طبيعة إحتياطية، ونتيجة لذلك، فإن األحكام 

التي تؤثر على دخول املوردين األجانب إلى اإلقتصاد املضيف قد تكون مختلفة على األرجح.

ل بشكل جزئي إنعكاسًا لصعوبات  ُيعتبر أداء دول مجلس التعاون اخلليجي فقيرًا على مستوى تصدير اخلدمات، وذلك يشكنّ

اإلبتعاد عن اإلقتصادات القائمة على النفط والهيدروكربون. لكن في الوقت نفسه إن واردات اخلدمات في هذه الدول 

ملحوظة، إذ بلغت القيمة التراكمية لصادرات دول مجلس التعاون اخلليجي من اخلدمات 2،3 مليار يورو ما بني عامي 

1995 و2011، مقارنة مع صادرات بقيمة 2،3 تريليون يورو لدول البرهصج و20 تريليون يورو لإلحتاد األوروبي. أما 

على صعيد اإلستيراد، فقد بلغت القيمة التراكمية لواردات اخلدمات من قبل دول مجلس التعاون اخلليجي 0،75 تريليون 

يورو بني عامي 1995 و 2011. ومبا أن دول مجلس التعاون اخلليجي تستورد خدمات أكثر بكثير من تلك التي تصدرها، 

فإن األرقام اخلاصة بحصة التجارة في اخلدمات من الناجت احمللي اإلجمالي تعطي صورة غير واضحة عن أداء املنطقة 
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في أسواق اخلدمات العاملية. في الواقع، ميثل إجمالي جتارة دول مجلس التعاون اخلليجي في اخلدمات من الناجت احمللي 

اإلجمالي حصة تتراوح ما بني 15 و 19٪، على قدم املساواة مع اإلحتاد األوروبي.

أما بالنسبة إلى القطاعات التي تتم فيها جتارة اخلدمات في منطقة مجلس التعاون اخلليجي، فإن صادرات املنطقة تتمحور 

بشكل أساسي حول البناء واخلدمات املالية والتأمني )الرسم البياني 5(. ونظرًا إلى الفوائض في املنطقة وإلى الرغبة في 

تنويع مصادر الدخل، فإن تخصص دول مجلس التعاون اخلليجي بشكل نسبي بصادرات األنشطة ذات رأس املال الكثيف 

املدعومة باخلدمات املالية ليس باألمر املستغرب. كما وأنه من املرجح جدًا أن تكون حصة كبيرة من هذه الصادرات قد 

قامت بتغذية املشاريع العقارية وعمليات اإلستحواذ واإلستثمارات في البلدان العربية األخرى كما في اإلحتاد األوروبي. 12 

ل املنطقة مستوردًا هامًا خلدمات النقل والسفر واخلدمات احلكومية، إذ مثلت هذه الفئات  أما على صعيد اإلستيراد، فتشكنّ

الثالث مجموعًا وقدره 731 مليار يورو بني عامي 2000 و2011 )الرسم البياني 6(.

من املرجح أن يكون حجم حصة أنشطة النقل من إجمالي واردات اخلدمات مرتبًطا إرتباطًا وثيقًا بواردات املنطقة من 

السلع، مبا أن املستوردين قد يدفعون ثمن شحن البضائع.

إضافة إلى ذلك، فإنه من املرجح جدًا أن تعكس البيانات حول واردات خدمات السفر جهود التنويع املبذولة في املنطقة، 

ة من بينها أن تأسس مركزًا سياحيًا قويًا وأن تصبح املنطقة جسرًا بني أوروبا وآسيا. كما  والتي تسعى إلى أهداف عدنّ

وقد تعكس البيانات أهمية احلج السنوي إلى اململكة العربية السعودية، والذي قدم في إطاره 1،7 مليون شخص إلى 

البالد في العام 2012. وُيشار إلى أن األمر الذي يلفت اإلنتباه على صعيد اخلدمات املستوردة يكمن في أهمية اخلدمات 

احلكومية. فوفق التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات، تشمل هذه الفئة نفقات السفارات والقنصليات والوحدات 

واملؤسسات العسكرية، فضاًل عن اخلدمات احلكومية املتنوعة األخرى. ونظرًا إلى أهمية صفقات األمن في املنطقة وأهمية 

هذه السوق بالنسبة إلى مصدري األسلحة في اإلحتاد األوروبي، فإنه من املرجح جدًا أن حصة كبيرة من هذه الفئة 

ة مثل تدريب الفرق العسكرية في املنطقة والتكاليف املتعلقة بصيانة القواعد العسكرية  ل إنعكاسًا ملدفوعات بنود عدنّ تشكنّ

في املنطقة وغيرها. 13

أما بالنسبة للتجارة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي في مجال اخلدمات، فإن منطقة اخلليج ال حتتل 

مرتبة أعلى بكثير من شركائها التجاريني في اإلحتاد األوروبي، سواء على صعيد الصادرات أو الواردات. على الرغم من 

ذلك، فإن اإلحتاد األوروبي قد فاق مجلس التعاون اخلليجي في جتارة السلع مبا يساوي 63 مليار يورو بني عامي 2006 

و 2011 )الرسم البياني 7(. 14

ر األداء املتواضع  باإلضافة إلى امليزة النسبية للمنطقة في مجال الصناعات الهيدروكربونية، ميكن لعوامل أخرى أن تفسنّ

إلقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي في جتارة اخلدمات. على صعيد الصادرات، يؤدي مستوى رأس املال البشري 

املنخفض نسبيًا في املنطقة بسبب اإلهمال الذي حصل في املاضي ألنظمة التعليم وبسبب جتارة سياسات اخلدمات التي 

تقيد حركة األشخاص، إلى منع اإلقتصاد القائم إلى حد كبير على اخلدمات من التطور. على سبيل املثال، حوالي ٪6 

فقط من مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي، الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة، أكملوا التعليم العالي، مقارنة بحوالي  

18٪ في قبرص، و 20٪ في بلجيكا و 24٪ في اليابان. إضافة إلى ذلك، فإن سياسات الهجرة التقييدية في املنطقة متنع 

العمال ذوي الكفاءات من دخول دول مجلس التعاون اخلليجي، األمر الذي يحد من الفيض املعرفي وإمكانية زيادة رأس 

املال البشري في املنطقة. 15

12. وتشمل األمثلة على ذلك شركة الديار القطرية وهي شركة متخصصة في املشاريع العقارية، تطّور مشاريعها في اململكة املتحدة واملغرب وتونس 
ومصر وغيرها من الدول.

13.  لألسف، ال توفر إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية تقسيماً مفصاًل لواردات اخلدمات وفق فئات فرعية، وال تقسيماً وفق الفئة 
والشريك.

14. ال يتوفر تقسيم قطاعي للتجارة في اخلدمات
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أما بالنسبة إلى اإلستيراد، ووفق املؤشر الكلي لتقييد التجارة، 16 يبدو أن أسواق دول اخلليج هي أكثر األسواق احملمية 

Gootiiz وماتو  Borchert وغوتيز  )بورشرت  تقريبًا  فئات اخلدمات  كل  في  فيها  الدخل  إلى مستوى  نظرًا  العالم  في 

Mattoo 2012، الرسم البياني 8(. وفي هذا اإلطار، تطبنّق قيود واسعة النطاق مثل متطلبات متلك األقلية للموردين 
األجانب الذين ينوون الدخول إلى بعض قطاعات أسواق اإلتصاالت في دول مجلس التعاون اخلليجي. وُيشار إلى أنه 

من املرجح أن هذه القيود تلعب دورًا هامًا على مستوى دخول املستثمرين األجانب إلى املنطقة. 17 فضاًل عن ذلك، من 

التنويع في  يعيقان جهود  التمييزية عامالن  املفروضة على موردي اخلدمات األجانب واملعاملة  القيود  أن  أيضًا  املرجح 

منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي، إذ تبنينّ أن قطاعات اخلدمات القوية والتنافسية واملفتوحة جوهرية لدعم هذه املساعي 

 .)2011 )Kee( وكي ،)Gourdon( وغوردون ،)Ianchovichina( إيانشوفيشينا(

الرسم البياني 5: تصدير اخلدمات من دول مجلس التعاون اخلليجي إلى العالم وفق الفئة، 2000-2011 )مليار يورو(

مالحظة: »غيرها« تشير إلى خدمات مثل: السفر، اخلدمات الشخصية، اخلدمات الثقافية والترفيهية، وغيرها من خدمات األعمال.

املصدر: إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية. 

  )Lee( ولي )Barro( 15. األرقام املذكورة مأخوذة  من وضع بيانات النيل التربوي اخلاص ببارو
16. وضع مؤشر تقييد جتارة اخلدمات من قبل بورشرت وغوتيز وماتو )2012( والبنك الدولي بهدف اقتراح مقياس ملقارنة سياسات احلواجز التي 
تؤثر على جتارة اخلدمات الدولية. ويقوم هذا املؤشر على لوائح حول األنظمة التي تؤثر على طريقة دخول الشركات األجنبية فضاًل عن استبيان 
ملسؤولي القانون احمللي على القوانني التي تؤثر على موردي اخلدمات األجانب وعلى نطاق تنفيذها عندما يكون ذلك ممكنا. بعد التحقق، يتم 
معاجلة حصيلة االستبيان إلنشاء فهرس قياس درجة تقييد جتارة اخلدمات لكل بلد وقطاع. تغطي قاعدة بيانات املؤشر الكلي لتقييد التجارة ما 
مجموعه 103 دول و 5 قطاعات هي: اخلدمات املالية  واملصارف والتأمني و اإلتصاالت السلكية والالسلكية  والتوزيع بالتجزئة  والنقل  واخلدمات 
املهنية. بهدف توفير املعلومات بأكبر قدر ممكن من التفاصيل، مت تصنيف هذه القطاعات إلى قطاعات فرعية إضافية، ويُشار إلى أن نتائجها 
غير واردة هنا بهدف التبسيط. وكلما ارتفعت قيمة املؤشر في قطاع معني، كلما كانت الدولة منغلقة  في هذا القطاع. انظر امللحق 3 لإلطالع على 

ملخص موجز حول منهجية بناء مؤشر تقييد جتارة اخلدمات.
17. باستخدام مجموعة صغيرة من عمليات االندماج واالستحواذ ما بني عامي 2003-2009 في قطاعات اإلتصاالت، والبناء، والتأمني، واخلدمات 
املالية، وخدمات الكمبيوتر واملعلومات، والسفر، والثقافية، واخلدمات التجارية األخرى، وقطاعات اخلدمات، وجد بورشرت )Borchert( وغوتيز 
)Gootiiz( وماتو )Mattoo( )2012( أن القيود املفروضة على دخول موردي اخلدمات األجانب متارس تأثيراً سلبياً وكبيراً على تدفقات االستثمار 

املباشر.

http://www.barrolee.com

اإلتصاالت

البناء

التأمني

اخلدمات املالية

احلاسوب واملعلوماتية

غيرها

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011

40

35

30

25

20

15

10

5

0



12 الرقم 5  |  كانون الثاني/يناير 2014

ية
حث

 ب
ت

سا
را

د

12

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2004  2007  2009

صادرات ا�تحاد ا�وروبي
من الخدمات

دول البحر املتوسط 11

بريكس

أفريقيا

مجلس التعاون اخلليجي

أسيان

ميركوسور

الرسم البياني 6: إستيراد اخلدمات إلى دول مجلس التعاون اخلليجي وفق الفئة، 2000-2011 )مليار يورو(

الترخيص،  ورسوم  الفكرية  امللكية  وعوائد  واملعلوماتية،  الكمبيوتر  خدمات  مثل:  خدمات  إلى  تشير  »غيرها«  مالحظة: 

وخدمات أعمال أخرى، واخلدمات الثقافية والترفيهية، وخدمات حكومية.

املصدر: إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

التعاون اخلليجي ملناطق وكتل جتارية محددة،  الرسم البياني 7: جتارة اخلدمات بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس 
2000-2011 )مليار يورو(
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الرسم البياني 8: قيمة مؤشر تقييد جتارة اخلدمات في املناطق وقطاعات اخلدمات، 2009 

املصدر: البنك الدولي 2012ب.

نتيجة  البناء، ذلك  التعاون اخلليجي من اخلدمات منخفضة وتتألف بشكل رئيس من أنشطة  إن صادرات دول مجلس 

لإلحتياطيات الكبيرة التي متتلكها من النقد األجنبي. أما على صعيد اإلستيراد، فتشكل املنطقة مستوردًا كبيرًا للخدمات 

احلكومية، ويعود ذلك على األرجح إلى عدد عقود الدفاع التي أبرمتها املنطقة مع الدول األعضاء في اإلحتاد األوروبي 

إنفتاحًا على صعيد جتارة  األقل  املناطق  التعاون اخلليجي هي من بني  أن دول مجلس  املتحدة. كما ويبدو  والواليات 

اخلدمات، األمر الذي ميكن تفسيره بحرص احلكومات على التنويع وعلى تفضيل نشوء أنشطة غير نفطية. ومع ذلك، فإن 

مستوى القيود املرتفع واملُطبنّق في بعض القطاعات ميكن أن يعيق هذا الهدف، مما يحول دون الفيض املعرفي ويؤثر سلبًا 

على دخول املستثمرين األجانب إلى هذه اإلقتصادات.

2،3   اإلستثمار األجنبي  املباشر)FDI( بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي

يعطي دليل ميزان املدفوعات بطبعته اخلامسة، والتي نشرها صندوق النقد الدولي، التعريف التالي لتدفقات اإلستثمار 

األجنبي املباشر: »اإلستثمار املباشر هو عبارة عن فئة من فئات اإلستثمار الدولي الذي يعكس هدف كيان مقيم ضمن 

النقد  نظام إقتصادي ما في احلصول على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة ضمن نظام إقتصادي آخر« ) صندوق 

الدولي 1993:86(. وُيشار إلى أن اإلستثمار املباشر يعطي احلق بالتصويت في اجلمعية العامة للمساهمني في الشركة 

وهو يشمل تدفقات رأس املال املتعلقة بالعملية األولية فضاًل عن كافة املعامالت الالحقة بني الشركات التابعة، سواء أكانت 

مدمجة أو غير مدمجة. ووفقا لتشريعات البلد املستلم وتفضيالت شركة اإلستثمار، قد يؤدي اإلستثمار في البلد املضيف 

إلى قيام مشروع مشترك، أو شركة فرعية مملوكة بالكامل، أو فرع للشركة أو غير ذلك. كما ويتمتع املستثمر األجنبي 

بخيار دخول الدولة املضيفة إما عن طريق إنشاء مرافق إنتاجية وإما من خالل اإلستحواذ على الهيكليات القائمة. وعلى 

الرغم من غياب أي توافق في اآلراء حول هذه التعريفات، عادة ما يصنف اخليار األول بكونه »إستثمارًا في مجال جديد« 

الدولي لإلستثمار األجنبي  النقد  ُيعتبر عامة »إستثمارًا توسعيًا«. وال يركز تعريف صندوق  الثاني  في حني أن اخليار 

املباشر على طريقة دخول املستثمر وهو يعتمد على معيار وحيد صيغة اإلدارة مع بيانات عن التدفقات إلى الداخل من 

مصادر دولية ) من بينها، على سبيل املثال، صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي أو مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية( 

التي تضم  اإلستثمار األجنبي املباشر في مجال جديد واإلستثمار األجنبي املباشر التوسيعي )اإلستثمارات املباشرة 

احملققة، إعادة إستثمار األرباح، الخ (.
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بلد  تقييم جاذبية  في  أهمية  أيضًا  املباشر  األجنبي  اإلستثمار  املباشر، ألسهم  األجنبي  اإلستثمار  تدفقات  إلى جانب 

ما. فوفق مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، أسهم اإلستثمار األجنبي املباشر هي قيمة حصة الشركات الناجتة عن 

إستثمار »رأس املال واإلحتياطيات )مبا في ذلك األرباح احملتجزة( العائدة إلى الشركة األم )وهذا يساوي إجمالي األصول 

ناقص إجمالي الديون(، باإلضافة إلى املديونية الصافية للشركة الزميلة أو التابعة للشركة األم. أما بالنسبة إلى الفروع، 

فهي قيمة األصول الثابتة وقيمة األصول واإلستثمارات احلالية، باستثناء املبالغ املستحقة من الشركة األم، ناقص الديون 

لألطراف الثالثة«. 18 وبالتالي، فإن إرتفاع أسهم اإلستثمار األجنبي املباشر هو إشارة على زيادة ربحية الشركات التي 

مت إنشاؤها بالفعل في السوق املضيف و/أو على زيادة النشاط اإلستثماري.

تشدد نظريات التنظيم الصناعي، في الدراسات اإلقتصادية، على خصائص اإلقتصاد اجلزئي باعتبارها الدافع الرئيس 

في  الشركة  تدخل  فلكي  للتصدير.  بديلة  تدويل  ُيعتبر وسيلة  املباشر، والذي  األجنبي  اإلستثمار  في  الشركات  لدخول 

اإلستثمار األجنبي املباشر، يجب أواًل أن متتلك رصيدًا محددًا )املعرفة على سبيل املثال( كما ويجب أن يكون اإلستثمار 

 19.)1971 Caves املباشر هو الوسيلة األرخص للتدويل. وينبغي أيًضا وجود وفورات احلجم في السوق املضيف )كايفز

وتفترض النظريات األخرى أن التدويل من خالل اإلستثمار األجنبي املباشر سيتم فقط في الشركات املنتجة للسلع املوحدة 

 20.)Casson1981 وكاسون Buckely بوكلي( تدنيًا  أكثر  السلع هي  تكاليف معامالت مثل هذه  إلى حد كبير، ذلك ألن 

في حني جنحت النظريات املستمدة من مقاربة اإلقتصاد اجلزئي في تفسير سبب ووقت جلوء الشركة إلى التدويل من 

 )Dunning( دانينغ  يتناول  للتوطني.  الشركة  اخيار  في شرح  فشلت  قد  فإنها  اخلارج،  في  املباشر  اإلستثمار  خالل 

)2000،1988( التفسيرات السابقة لإلستثمار املباشر في تدويل موقع امللكية )OLI( أو النموذج »اإلنتقائي«. 21 فلكي 

تستثمر الشركة في اخلارج، يجب أن متتلك ميزة تنافسية )براءة إختراع على سبيل املثال(، كما ويتوجب أن متتلك حافزًا 

لإلستثمار في موقع معني )حجم كبير في السوق، حوافز ضريبية ، الخ(. وأيًضا، ينبغي أن يتوفر فشٌل في السوق يترجم 

إلى صفقة إيجابية التكاليف حتث الشركة على التدويل وعلى اإلنتاج في اخلارج.و في حني تدخل الشركات في اإلستثمار 

األجنبي املباشر ألسباب مختلفة، ال بد من توافر هذه األسباب الثالثة في الوقت نفسه بغية حتقيق اإلستثمار األجنبي 

املباشر. وُيشار هنا إلى أن النتيجة الطبيعية لنموذج تدويل موقع امللكية تبني أنه ميكن لإلستثمار األجنبي املباشر أن 

يقوم على ثالثة أنواع من املصادر: السعي وراء املوارد، والسعي وراءالسوق، والسعي وراء الكفاءة 22 )على سبيل املثال، 

لترشيد عملية اإلنتاج من خالل تعهيد العمليات التجارية(.

يكمن الدافع وراء اإلستثمار األجنبي املباشر إلى الداخل في منطقة اخلليج على األرجح بالسعي إلى املوارد، وإلى حد ما، 

السعي إلى السوق، نظرًا إلى ما تشمله املنطقة من موارد طبيعية وإلى نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي املرتفع 

فيها. أما بالنسبة إلى اإلستثمار األجنبي املباشر الساعي إلى الكفاءة فمن املرجح أنه ظاهرة ثانوية، نظرًا إلى أنه يتطلب 

إما قوة عاملة رخيصة أو متعلمة، وكالهما نادر إلى حد ما في دول مجلس التعاون اخلليجي.

جذبت دول مجلس التعاون اخلليجي بني عامي 1995 و2011، مجموعًا وقدره 237 مليار يورو من تدفقات داخلية من 

اإلستثمار األجنبي املباشر، مقارنة مع مبلغ 3،8 تريليون يورو لإلحتاد األوروبي و792 مليار يورو لكبار مصدري النفط 

والغاز في العالم )الرسم البياني 9(. وُيشار في هذا السياق إلى أن اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 

وإلى حد ما قطر هي الدول األكثر جاذبية للمستثمرين األجانب وقد جذبت مجتمعة 90 ٪ من إجمالي التدفقات إلى املنطقة 

منذ العام 2004. أما بالنسبة إلى حصة دول مجلس التعاون اخلليجي في تدفقات اإلستثمار األجنبي املباشر إلى الداخل، 

على الصعيد العاملي، فهي تكاد ال تذكر، إذ كانت متثل مجرد 1،7٪ تقريبًا   خالل الفترة املمتدة بني عامي 1995 و2001، 

18. تعريف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ألسهم اإلستثمار األجنبي متوفر على الرابط 
.http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/Sources-and-Definitions.aspx 

19. بالنسبة إلى كايفز، ال بد من استيفاء هذه الشروط الثالثة في نفس الوقت لكي تستثمر الشركة في اخلارج.
20. تنطلق نظرية اإلستثمار الدولي هذه من نظرية فيرنون حول دورة املنتج.

21. يتم تعريف النموذج على أنه مجموعة من الفرضيات واملفاهيم، والقيم، واملمارسات التي تشكل وسيلة لعرض واقع  املجتمع الذي يتشارك كل 
هذه العوامل، وال سيما على صعيد اإلنضباط الفكري.

22. يتم تعريف الكفاءة على أنها إجناز العمل أو القدرة على إجنازه مع احلد األدنى من اإلنفاق من الوقت واجلهد.
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مقارنة بـ 5 ٪ لكبار مصدري النفط والغاز و 26 ٪ لإلحتاد األوروبي. وعلى الرغم من هذا األداء املتواضع، يبدو أنه كان 

لأللفية الثانية وإلنشاء اإلحتاد اجلمركي أثرًا إيجابيًا على قدرة املنطقة على جذب اإلستثمار األجنبي املباشر مقارنة مع 

بقية العالم. فمن املرجح تكون دول مجلس التعاون اخلليجي، من خالل إنشاء إحتاد جمركي وإلغاء الرسوم اجلمركية فيما 

بينها وحتديد تعريفة خارجية مشتركة في الوقت عينه، قد خفضت من تكاليف املعامالت للمستثمرين األجانب، وبالتالي 

أدت إلى تأثير إيجابي على تدفقات رأس املال األجنبي إلى الداخل. في الوقت عينه، فمن املرجح أن ارتفاع اإلستثمار 

األجنبي املباشر امللحوظ في أوائل األلفية الثانية تأثر ببرامج اخلصخصة التي أجريت في املنطقة، وال سيما في قطاع 

الهيدروكاربون في اململكة العربية السعودية. لكن نظرًا إلى حصة اإلستثمارات املباشرة املتدفقة إلى داخل دول مجلس 

التعاون اخلليجي بالنسبة إلى حجمها،  لقد تفوقت هذه الدول بشكل كبير على اإلحتاد األوروبي واإلقتصادات األخرى.  

فبلغت التدفقات إلى الداخل فيها ما بني عامي 1995 و2011، في املتوسط، نسبة 17٪  من الناجت احمللي اإلجمالي، مقارنة 

مع 2٪ لإلحتاد األوروبي و 3 ٪ وملصدري الهيدروكربونات. ومتثل اإلستثمارات إلى الداخل في هذه الدول حوالي 50٪ من 

جتارة السلع واخلدمات، مقارنة مع مستويات قريبة من 10٪ بالنسبة لإلحتاد األوروبي ومصدري الهيدروكربونات. وُيذكر 

أنه ال يبدو أن املنطقة تعتمد بشكل خاص على اإلستثمار األجنبي، مبا أن التدفقات إلى الداخل تشكل 10٪ باملتوسط 

من إجمالي تكوين رأس املال احمللي الثابت، وهو رقم يتماشى مع النسب اخلاصة مبصدرين الهيدروكربونات واإلحتاد 

األوروبي.

مجلس  منطقة  في  املباشرة  اإلستثمارات  بطبيعة  املنطقة  في  املباشر احملدودة  األجنبي  اإلستثمار  نسب  تفسير  ميكن 

التعاون اخلليجي التي تسعى إلى املوارد، فضاًل عن أهمية القطاع العام على صعيد الهيدروكربونات. وعلى الرغم من 

التحركات نحو اخلصخصة في األلفية الثانية، فقد حافظت حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي على ملكية كبيرة في 

قطاعات الهيدروكربونات، األمر الذي يحد من دخول املستثمرين األجانب ضمن ملكية صغيرة فقط. فعلى سبيل املثال، 

تفرض اململكة العربية السعودية، الدولة التي استقطبت أكبر نسبة من اإلستثمار األجنبي املباشر بلغت 126 مليار يورو 

بني عامي 1995 و2011، قيودًا على املشاركة األجنبية تسمح للمستثمرين األجانب باحلصول على ملكية أقليةً. وبالتالي  

، وآيسلندا  إنفتاحًا أمام اإلستثمار األجنبي املباشر بعد الصني وروسيا  الدول األقل  الرابعة بني  املرتبة  حتتل اململكة 

23 .)2010 Thomsen طومسن ،Palerm بالرم ،)Kalinova( كالينوفا(

إلى  املباشر  األجنبي  اإلستثمار  أرصدة  إلى  بالنسبة  العامة  اإلجتاهات  نفس  املمكن مالحظة  من  أنه  بالذكر  واجلدير 

الداخل في املنطقة )الرسم البياني10(. فبني العامني 1995 و2011، بلغت أرصدة اإلستثمار األجنبي املباشر إلى الداخل 

مجموعًا وقدره 1،4 تريليون يورو، مقارنة مبجموع 6،3 تريليون ملصدري النفط والغاز و40 تريليون لإلحتاد األوروبي. 

ومتثل هذه املبالغ متوسط 134٪ من الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون اخلليجي، مقارنة بنسبة 14٪ ملصدري 

فرص سعي  املنطقة  في  تستثمر  التي  للشركات  العالية  الربحية  نسبة  توضح  األوروبي.  لإلحتاد  و ٪17  النفط والغاز 

اإلستثمار املباشر وراء املوارد والسوق في دول مجلس التعاون اخلليجي، حيث إن الزيادة في ربحية الشركات ميكن أن 

تكون نتيجة ارتفاع أسعار النفط والطلب الداخلي الهائل.

23.  يقوم الترتيب على مؤشر تقييد االستثمار األجنبي املباشر الذي وضع من قبل كالينوفا وبالرم وطمسون )2010( وهو يندرج  حتت إطار منظمة 
التعاون اإلقتصادي والتنمية )OECD(. إستنادا إلى الدراسات االستقصائية والبحوث املكتبية، يصنف هذا مؤشر إنفتاح الدول على اإلستثمار 

األجنبي املباشر وفق 4
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الرسم البياني 9: اإلستثمارات األجنبية املباشرة املتدفقة إلى داخل مجلس التعاون اخلليجي، وأبرز مصدري الهيدروكربون 
ومنطقة اليورو)مليار يورو(

املصدر: إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

التعاون اخلليجي، أبرز مصدري  أسهم اإلستثمارات األجنبية املباشرة املتدفقة إلى داخل مجلس  الرسم البياني 10: 
الهيدروكربون ومنطقة اليورو )مليار يورو(

املصدر: إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

أما بالنسبة إلى اإلستثمار املباشر إلى اخلارج لدول مجلس التعاون اخلليجي، فتشير البيانات إلى أن دول اخلليج كانت 

من املستثمرين األجانب السلبيني حتى العام 2006. بعد ذلك، جتاوزت اإلستثمارات املباشرة السنوية من املنطقة مستوى 

15 مليار يورو في العام ووصلت إلى ذروتها في العام 2008 مببلغ وقدره 26 مليار يورو. أما في السنوات التالية، فقد 

عادت اإلستثمارات األجنبية إلى املستويات التي كانت عليها في العام 2006، على األرجح بسبب كل من األزمة املالية 

العاملية وأزمة دبي. لكن جتدر اإلشارة إلى أن اإلستثمارات اخلارجية آخذة في االرتفاع من جديد )الرسم البياني 11(. 

على مستوى كل دولة، يبدو أن اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة هما أهم مصدرين لرؤوس األموال 

في املنطقة، وقد بلغت تدفقات اإلستثمار األجنبي املباشر اخلارجي منها 50٪ من إجمالي اإلستثمار األجنبي املباشر 

600

500

400

300

200

100

.

-1000 19
95

19
96

19
97

19
98 19
99 20
00

20
01

20
02

20
03 20
4

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09 20
10

20
11

مجلس التعاون اخلليجي

أبرز مصدري النفط والغاز

منطقة اليورو

4500

4000

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

19
95

19
96

19
97

19
98 19
99 20
00

20
01

20
02

20
03 20
4

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09 20
10

20
11

مجلس التعاون اخلليجي

أبرز مصدري النفط والغاز

منطقة اليورو



17 الرقم 5  |  كانون الثاني/يناير 2014

ية
حث

 ب
ت

سا
را

د

17

اخلارجي من دول مجلس التعاون اخلليجي. وهنا ُيشار إلى أن أداء دول مجلس التعاون اخلليجي من حيث اإلستثمار 

األجنبي، مقارنة مع دول أخرى، كان متواضعًا ما بني عامي 1995 و2011، كما وأن دول اإلحتاد األوروبي تفوقت بشكل 

كبير على دول املنطقة على هذا الصعيد )الرسم البياني 12(. وكما بالنسبة إلى تدفقات اإلستثمار املباشر إلى الداخل، 

تظهر دول مجلس التعاون اخلليجي على أنها من كبار مصدري رأس املال األجنبي نظرًا إلى مستويات الدخل والتجارة 

فيها.

الرسم البياني 11: التدفقات اخلارجية ملجلس التعاون اخلليجي من اإلستثمار األجنبي املباشر ، 1995-2011 )مليار 
يورو(

املصدر: إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

اخلليجي وأبرز مصدري  التعاون  مجلس  في  املباشر  األجنبي  اإلستثمار  من  اخلارجية  التدفقات  البياني 12:  الرسم 
الهيدروكاربون ومنطقة اليورو، 1995-2011 )مليار يورو(

املصدر: إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.
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احلاجة  على رأسها  ة  عدنّ دوافع  نتيجة  هو  اخلليجي  التعاون  دول مجلس  من  اخلارجي  املباشر  األجنبي  اإلستثمار  إن 

إلى التنويع اإلقتصادي. فبصفتها من كبار مصدري ومستوردي الهيدروكربونات، حتتاج دول مجلس التعاون اخلليجي 

إلى حماية نفسها من متالزمة »املرض الهولندي« 24 وذلك عبر »إعادة تدوير« فوائضها الكبيرة من خالل تنويع مصادر 

دخلها، وميكن حتقيق ذلك من خالل اإلستحواذ على األصول األجنبية. وفي حني ال تتوفر البيانات حول التوزيع القطاعي 

واجلغرافي لإلستثمارات األجنبية، من احملتمل جدًا أن حصة كبيرة من إستثمارات دول اخلليج موجهة نحو األسواق 

والشركات املربحة جدًا. يعود ذلك إلى أن إجمالي أرصدة اإلستثمار األجنبي املباشر إلى اخلارج في هذه البلدان مثل 

عليه في ما يخص مصدري  بكثير مما كانت  أعلى  ناجتها احمللي اإلجمالي، وهي نسبة  املتوسط من  نسبة 58٪   في 

الهيدروكربونات واإلحتاد األوروبي )10٪ و38٪ على التوالي(.

أما بالنسبة إلى اإلستثمار األجنبي املباشر بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي، 25 فتظهر البيانات حول 

التدفقات إلى الداخل أن اإلحتاد األوروبي يستثمر أقل في دول مجلس التعاون اخلليجي مما تستثمر دول اخلليج في 

أوروبا )الرسم البياني 13(. وفي حني أن املقارنة املباشرة مع مجموع مبالغ اإلستثمار املباشر التي تتلقاها دول اخلليج 

مستحيلة، من املرجح أن إستثمارات اإلحتاد األوروبي في املنطقة متثل حصة هامة من إجمالي اإلستثمارات. من ناحية 

أخرى، ميثل اإلستثمار األجنبي املباشر لدول مجلس التعاون اخلليجي في اإلحتاد األوروبي حصة ضئيلة من تدفقات 

اإلستثمار املباشر إلى الداخل. أما بالنسبة إلى األسهم، فيبدو أن الوجهتني مربحتني للمستثمرين األجانب، ذلك مبا أن 

نسب أرصدة االستثمار األجنبي املباشر متقاربة، ومقدنّرة خالل الفترة املمتدة بني عامي 2006 و2010. يظهر أن ميزان 

اإلستثمار األجنبي املباشر بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي قريب إلى الصفر، مما يعني أن تدفقات 

ح لصالح  اإلستثمار إلى الداخل هي على قدم املساواة للمنطقتني. لكن بالنسبة إلى األسهم، فإن امليزان إيجابي ومرجنّ

اإلحتاد األوروبي، مما يشير إلى أن الشركات املوجودة في تلك املنطقة مربحة أكثر فأكثر.

الزيادة في استغالل املوارد الطبيعية والتراجع في قطاع الصناعة )أو  الهولندي هو عبارة عن عالقة واضحة بني  24. في االقتصاد، املرض 
الزراعة(.  اآللية هي أن الزيادة في اإليرادات من املوارد الطبيعية ستجعل من عملة دولة ما عملة أقوى مقارنة مع عمالت في الدول األخرى، 

مما يجعل من صادرات البالد األخرى أكثر تكلفة للشراء بالنسبة إلى الدول األخرى ، مما يجعل القطاع الصناعي أقل قدرة على املنافسة.
25. إن كافة بيانات االستثمار األجنبي املباشر املستخدمة في هذه الدراسة مصدرها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، في حني أن بيانات 
اإلستثمار األجنبي املباشر الثنائي بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي مصدرها يوروستات  ويُشار إلى أن املنظمتني تعمالن على 
الدولي 1993(، إال أن  النقد  الدولي )صندوق  النقد  التوجيهية من دليل ميزان املدفوعات الصادر عن صندوق  للمبادئ  البيانات وفقاً  جتميع 
عمل مكتب اإلحصاء األوروبي يتوافق مع التعريف الثالث ملنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية من تعريفات اإلستثمار األجنبي املباشر. وتسمح 
منهجية منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية بتقسيم التدفقات إلى الداخل والتدفقات إلى اخلارج بني مختلف مكونات اإلستثمار األجنبي املباشر 
الداخلي واخلارجي )اإلستثمار في األسهم، والقروض داخل الشركة، واألرباح غير املوزعة( وتعطي تقسيماً قطاعياً لإلستثمارات الدولية، في 
حني أن تغطية دول مجلس التعاون اخلليجي في قاعدة البيانات محدودة. بالتالي، اخترنا في ما يلي أن نعتمد على األرقام اإلجمالية الصادرة 
في وقت سابق عن املديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية األوروبية )املديرية العامة للتجارة( من أجل تزويد القارئ بفكرة عن حجم تدفقات 
اإلستثمار األجنبي املباشر إلى الداخل الثنائية. ومبا أن املصادر األوروبية تلجأ إلى إحصائيات ميزان املدفوعات اخلاص بالدول األعضاء في 

اإلحتاد األوروبي وبيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية حول اإلقتصاد، تبرز إختالفات بني مصادر البيانات.
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الرسم البياني 13: تدفقات وأسهم اإلستثمار األجنبي املباشر الثنائية من مجلس التعاون اخلليجي إلى اإلحتاد األوروبي 
)مليار يورو(

)2010،2012( )European Commission DG TRADE( املصدر: املديرية العامة للتجارة في املفوضية األوروبية

جذبت دول مجلس التعاون اخلليجي، نسبة إلى حجمها، مجموعة كبيرة من رؤوس األموال األجنبية على الرغم من أن 

احلجم املطلق للتدفقات كان منخفضًا، ورمبا كان دون مستوى إمكاناتها. كما وكانت تدفقات رؤوس األموال إلى اخلارج 

من إقتصادات دول اخلليج منخفضة جدًا حتى بداية األلفية الثانية، حني رفعت املنطقة من صادراتها من رأس املال بشكل 

كبير.إال أن هذه الصورة التي تظهر فيها دول مجلس التعاون اخلليجي كمستثمر أجنبي صاعد في اإلحتاد األوروبي وفي 

مناطق أخرى ميكن أن تكون مضللة، ذلك مبا أنه ميكن للتدفقات من املنطقة إلى اخلارج أن تكون أكثر أهمية من تلك 

الظاهرة في إحصاءات املؤسسات الدولية.

2،4 إستثمارات صناديق الثروة السيادية

املباشر  فإن مستويات اإلستثمار األجنبي   ،)SWF( السيادية  الثروة  التعريفات اإلحصائية ووجود صناديق  إلى  نظرًا 

لدول مجلس التعاون اخلليجي في اإلحتاد األوروبي قد تقلل من احلجم احلقيقي الستثمارات هذه الدول. ففي حني يغيب 

أي تعريف لصناديق الثروة السيادية مقبول على نطاق واسع، يتفق علماء اإلقتصاد على عدد من اخلصائص التي متيز 

تنشئها احلكومات  أدوات إستثمارية  السيادية هي  الثروة  األدوات اإلستثمارية األخرى. فصناديق  الصناديق عن  هذه 

ومتولها حتويالت إحتياطيات النقد األجنبي إنطالقًا من ميزان فائض املدفوعات، وصادرات السلع، وعائدات اخلصخصة، 

والفوائض املالية وعمليات العمالت األجنبية. وُيشار إلى أنها عادة، ولكن ليس دائمًا، ما تديرها السلطات احلكومية أو 

الكيانات ذات الصلة. كما وميكن أن تتعدد أهداف هذه الصناديق، إذ ميكن إستخدام صناديق الثروة السيادية كآليات 
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للتعويض عن اآلثار السلبية للعائدات املتقلبة على اإلقتصاد، أو لتعزيز الشفافية في اإلنفاق العام، أو لإلنضباط املالي أو 

لتحقيق أهداف التنويع اإلقتصادي.

إن إنشاء صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون اخلليجي ليست بالظاهرة اجلديدة، حيث مت تأسيسها منذ 

السبعينات. ومع ذلك، فقد مت تأسيس معظم هذه الصناديق في بداية األلفية الثانية مع إرتفاع أسعار النفط وإحتياطيات 

النقد األجنبي التي نتجت عنها، ومع إنشاء حكومات املنطقة لصناديق لإلستثمار في األصول في اخلارج ولتنويع مصادر 

الدخل في املنطقة لكي ال تبقى محدودة بالهيدروكربونات. وقد تزامن تزايد إحتياطيات النقد األجنبي وإنشاء هذه األدوات 

السيادية مع تنفيذ خطط التنمية في املنطقة ومع إستثمارات هامة في البنى التحتية واخلدمات املالية والتعليم والسياحة 

.)2011 Bahgat والبتروكيماويات )بهجت

ل وجهات هامة لإلستثمار في اخلارج بالنسبة إلى صناديق الثروة السيادية في  وُيشار إلى أن دول اإلحتاد األوروبي تشكنّ

مناطق مجلس التعاون اخلليجي، على الرغم من أنه من شبه املستحيل حتديد إستثماراتها نظرًا إلى املستوى العالي من 

السرية الذي يحيط بصناديق الثروة السيادية ونظرًا إلى إفتقار هذه الصناديق إلى الشفافية. ومع ذلك تشير التقديرات 

إلى أن إجمالي أصولها يتراوح ما بني 800 مليار وتريليون دوالر )بني 600 مليار وتريليون يورو في العام 2008( )بهجت 

2011(، وإلى أنه ما بني عامي 2000 و2006 مت إستثمار حوالي 76 مليار يورو من الفائض لديها، الذي يبلغ 490 مليار 

يورو، في أسواق اإلحتاد األوروبي مع تركيز كبير على القطاع املالي )اجلدول 1(.

اجلدول 1: أمثلة مختارة من إستحواذات صناديق الثروة السيادية اخلاصة بدول مجلس التعاون اخلليجي في اإلحتاد 
األوروبي

 )Rasooldeen( رازولدين   ،)2011(  )Quintin( كوينتني   ،)2009(  )Chaisse( وشيس   )Gugler( غوغلر  املصدر: 

Linaburg-( الشفافية  حول  لينابورغ-مادويل  مؤشر   ،)SWF Institute( السيادية  الثروة  صناديق  معهد   ،)2013(

،)Maduell Transparency Index
 .http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index

لقد أثارت مشاركة هذه الدول واسعة النطاق في السوق مخاوفًا لدى صانعي السياسة في اإلحتاد األوروبي بعد أن 

استحوذت صناديق الثروة السيادية اخلاصة بدول مجلس التعاون اخلليجي على حصص في الصناعات اإلستراتيجية مثل 

مجاالت الطيران والدفاع واملرافق وشركات الهندسة الكهربائية. ومبا أن صناديق الثروة السيادية هي جهات غير شفافة 

)اجلدول 2( ال تكشف عن معلومات حول إستراتيجياتها اإلستثمارية أو األصول التي تديرها أو احلوكمة أو الواليات 

اخلاصة بها، يخشى صانعو السياسة من أن تكون إستحواذاتهم مدعومة من قبل أجندات سياسية، مما قد يؤدي إلى نقل 

األصول اإلستراتيجية. وقد جتددت املخاوف عندما بينّنت تقديرات غير رسمية أن أسهم إستثماراتها في اإلحتاد األوروبي 

.)2007 Hertog  تبلع 400 مليار يورو، مما يجعلها من بني أكبر أصحاب املصلحة األجانب في أوروبا )هيرتوج

3551،4
193،6
2800

سرية

الهدف          الصندوق    القيمة (مليون دوالر)

شركة أو إم إكس (OMX) (السويد)

نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم (فرنسا)

 (British Petroleum) بريتيش بتروليوم

(اململكة املتحدة)

شركة أكوا (ACWA) (اململكة املتحدة)

مؤسسة دبي لإلستثمارات احلكومية

جهاز قطر لإلستثمار

الهيئة العامة الكويتية لإلستثمار

صندوق اإلستثمارات العامة 

(اململكة العربية السعودية)
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اجلدول 2: خصائص صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون اخلليجي

املصدر: معهد صناديق الثروة السيادية، ترتيب الصناديق، مت حتديثه في أيلول/سبتمبر 2013، 

 http://www.swfinstitute.org/fund-rankings

مع منو إستثمارات صناديق الثروة السيادية اخلليجية في اإلحتاد األوروبي، إعتمدت الدول األعضاء في اإلحتاد مواقف 

وقائية ضدها ال سيما بسبب مخاوف تتعلق باألمن القومي. منذ وقت مبكر يعود إلى العام 2005، أصدرت فرنسا مرسومًا 

أدرجت فيه 11 قطاعًا في قطاعات اإلستثمارات األجنبية التي ستحتاج إلى املوافقة بسبب املخاوف املتعلقة »مبصالح الدفاع 

الوطني«. وقد دفعت املستشارة األملانية أجنيال ميركل )Angela Merkel( إلى تشريع مماثل في نيسان/إبريل 2008، 

يسمح لصانعي السياسات بالتدقيق في اإلستثمارات األجنبية، وال سيما تلك الصادرة عن صناديق الثروة السيادية، بغض 

النظر عن مصدرها. أما على املستوى املتعدد األطراف، فقد مت تسليط الضوء على دور صناديق الثروة السيادية املتنامي 

27 .)IWG( في العام 2008 من خالل إنشاء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية

واألبرز هنا هو أننّ مجموعة العمل الدولية لصناديق الدولة الثروة السيادية )IWG( وضعت مبادئ سانتياغو، وهي مجموعة 

مت على شكل مدونة قواعد سلوك تهدف إلى تعزيز  مؤلفة من 23 مبدأ من املبادئ واملمارسات املتعارف عليها )GAPP( نظنّ

التفاهم بشأن املمارسات املتعلنّقة بصناديق الثروة السيادية وإلى نبذ املخاوف حول اإلستثمارات احملفزة سياسيًا. وفيما 

ة من صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون اخلليجي اإلقتراح األولي ملثل هذه الوثيقة- كهيئة  عارضت صناديق عدنّ

اإلستثمار الكويتية التي عللت رفضها بالقول بأن إستثماراتها، وبعد أكثر من 50 عامًا على وجودها، لم تكن يومًا إستثمارات 

ة إلى مبادرة ملنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية لضمان عدم التمييز  ذات دوافع سياسية- كانت البلدان املتلقية منضمنّ

واملعاملة باملثل للمستثمرين األجانب وهي معروفة باسم املبادئ التوجيهية لسياسات اإلستثمار في الدولة املتلقية املتعلنّقة 

28 .)Guidelines for Recipient Country Investment Policies Relating to National Security( باألمن القومي

مؤشر لينابورغ – مادويل  البداية    اصل   اصول التي تتم إدارتها   إسم الصندوق    الدولة    

5 1976    نفط      627،0 جهاز أبو ظبي لإلستثمار   اإلمارات العربية املتحدة-أبو ظبي 

4 غ/م    نفط      675،9 مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)  اململكة العربية السعودية  

6 1953    نفط      386،0 الهيئة العامة لإلستثمار   الكويت    

5 2005    نفط      115،0 جهاز قطر لإلستثمار    قطر    

4 2006    نفط      70،0 مؤسسة دبي لإلستثمارات احلكومية  اإلمارات العربية املتحدة- دبي  

 9 1984    نفط      65،3 شركة اإلستثمارات البترولية الدولية  اإلمارات العربية املتحدة- أبو ظبي 

10 2002    نفط      55،5 شركة مبادلة للتنمية    اإلمارات العربية املتحدة- أبو ظبي 

4 1980    نفط وغاز     8،2 صندوق اإلحتياطي العام للدولة   سلطنة ُعمان   

9 2006    غير سلعية     7،1 شركة ممتلكات القابضة   البحرين    

غ/م 2006    نفط      6،0 الصندوق العماني لإلستثمار   سلطنة ُعمان   

4 2008    نفط      5،3 صندوق اإلستثمارات العامة   اململكة العربية السعودية  

3 2005    نفط      1،2 هيئة رأس اخليمة لالستثمار   اإلمارات العربية املتحدة- رأس اخليمة 

3 2007    نفط   غ/م    جهاز اإلمارات لإلستثمار   اإلمارات العربية املتحدة- اإلحتاد 

غ/م 2007    نفط   غ/م    مجلس أبو ظبي لإلستثمار   اإلمارات العربية املتحدة- أبو ظبي 

(مليار دوالر، 2013)
26

26. مت تطوير مؤشر لينابورغ – مادويل لقياس أداء صناديق الثروة السيادية من حيث الشفافية. وكلما ازدادت املعلومات التي يقدمها الصندوق، 
كلما كان مجموع املؤشر أعلى. للمزيد من املعلومات ميكن اإلطالع على موقع معهد صناديق الثروة السيادية، مؤشر لينابورغ – مادويل، 

http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index 
27. مت إنشاء مجموعة العمل الدولية لصناديق الدولة الثروة السيادية ككيان مستقل عقب اجتماع صندوق النقد الدولي مع ممثلني من صناديق 

الثروة السيادية، ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية والبلدان املتلقية واملفوضية األوروبية.
28. على مستوى اإلحتاد األوروبي، يسلط إعالن اللجنة عن نهج أوروبي موّحد لصناديق الثروة السيادية الضوء على اإلستجابة ملخاوف الدول 
األعضاء من أن تكون إستثمارات صناديق الثروة السيادية ذات دوافع إستراتيجية. مع التأكيد على اإللتزام بحركة رؤوس األموال، تعطي الوثيقة 
الدول األعضاء احلق باتخاذ إجراءات قانونية ضد إستثمارات صناديق الثروة السيادية في حال تعرض األمن العام، أو تعددية وسائل اإلعالم 
أو األنظمة اإلحترازية لإلنتهاك وفقاً ملعاهدة اإلحتاد األوروبي. في حاالت أخرى، ينص اإلعالن على أن اللجنة تقوم بإعالم الدول األعضاء عن 
حقها في تقييد إستثمارات صناديق الثروة السيادية املباشرة على أساس كل حالة على حدة. ويضيف أيضاً أّنه ميكن لإلحتاد األوروبي أن يتخذ 
تدابير من جانب واحد تؤثر على اإلستثمارات املباشرة باألغلبية املؤهلة، وميكن اتخاذ التدابير التقييدية على اإلستثمار املباشر بفضل اإلجماع 

داخل مجلس )املفوضية األوروبية  2008(.
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إال أن األزمة املالية العاملية قللت من مخاوف اإلحتاد االوروبي، إذ ظهرت صناديق الثروة السيادية اخلليجية كأهمنّ مصدر 

الثروة  صناديق  من  لإلستثمار، وهي  أبوظبي  هيئة  استثمرت  املثال،  سبيل  فعلى  املتعثرة.  للمصارف  الطارئ  للتمويل 

السيادية اإلماراتية، 6 مليار دوالر في مصرف باركليز البريطاني )British Barclays Bank( في العام 2008. وفي 

العام 2011، أعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني استعداد صناديق الثروة السيادية 

القطرية لإلستثمار بقيمة 300 مليون يورو في مصارف اإلدخار اإلسبانية املتعثرة. وبعد شراء حصص مهمة في شركة 

اإلستثمار  هيئة  قامت  سياسية،  دوافع  لإلستثمارات  بأننّ  القائلة  احلجج  بذلك  ضاحدة   ،)Citigroup( غروب  سيتي 

الكويتية )KIA( ببيع نسبة كبيرة من احلصص التي اشترتها في العام 2009 )بهجت 2011(. ومن أجل إظهار الدوافع 

لهيئة  تابعة  شركة  القابضة ش.م.م، وهي  قطر  إيطاليا وشركة  أعلنت  السيادية،  الثروة  الستثمارات صناديق  الربحينّة 

اإلستثمار القطرية )QIA(، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 عن إنشاء صندوق ذي ملكينّة مشتركة مكلف باإلستثمار في 

قطاعي صناعة الكماليات والسياحة اإليطاليني، وذلك من خالل إلتزامات إستثمارية بقيمة تفوق امللياري يورو )الصندوق 

اإلستراتيجي اإليطالي Fondo strategico italiano، 2012(. كذلك، التزم أمير قطر بإنشاء صندوق مشترك مع اليونان 

بقيمة مليار يورو لإلستثمار في الشركات اليونانية الصغيرة واملتوسطة احلجم.

ب سرية إستثمار صناديق الثروة السيادية واستراتيجيتها من التحقق من  ولكن بغض النظر عن احلاالت السابقة، تصعنّ

وجود دوافع سياسينّة خلف اإلستثمارات. وفي بعض األحيان، تترجم بعض إستثمارات صناديق الثروة السيادية على أننّها 

توضح رغبة صناديق الثروة السيادية باحلصول على أصول إستراتيجية.

للهندسة  الفرنسية   )Cegelec( سيجيليك  شركة   2008 العام  في  القطرية  اإلستثمار  هيئة  إشترت  املثال  سبيل  فعلى 

ر مثل هذا اإلستحواذ لقطر ميزة تنافسية في الصناعات اإلستراتيجية مثل  الكهربائية، األمر الذي أثار املخاوف بأن يوفنّ

النقل واإلتصاالت واملرافق. 29 ولكن، وبعد بضعة أشهر، عقد صندوق الثروة السيادية اخلليجي إتفاقًا مع شركة فينسي 

)Vinci( الفرنسينّة للبناء قام مبوجبها الصندوق القطري بالتخلي عن أسهم سيجيليك مقابل احلصول على حقوق ملكينّة 
. وقد رأى احملللون أن هذه اخلطوة توضح رغبة  ى إلى خسارة 17٪ من قيمة اإلستثمار األولينّ في شركة فينسي، مما أدنّ

للتنويع الصناعي كما توضح عدم قدرة هذه  الثروة السيادية كأداة  التعاون اخلليجي باستخدام صناديق  دول مجلس 

ال في شركات املعرفة املكثفة املستهدفة. ومن غير الواضح، حتى اآلن، ما إذا كانت مزاعم إفتقار  الدول على تأدية دور فعنّ

صناديق الثروة السيادية لرأس املال البشري حقيقية. فبالنظر إلى حجمها الكبير، من املرجح أنه ميكن لهذه الصناديق 

أن توظف مدراء رفيعي املستوى قادرين على القيام بدور ناشط في إدارة الشركات اإلستثمارية. عالوة على ذلك، ومبا 

أننّ الصندوق مساهم هام في شركة فينسي، فهو ال يزال قريبًا من شركة سيجيليك، إذ إننّ هذه األخيرة هي ملك لفينسي 

.)2010 Touazi توازي(

وال بد من اإلشارة إلى أنه في املستقبل القريب، قد يتعزز دور صناديق الثروة السيادية اخلليجية في أسواق اإلحتاد 

اًل، مت حتديد أسعار النفط لتبقى فوق 100 دوالر للبرميل الواحد، ما يولنّد فائضًا كبيرًا من شأنه  األوروبي لسببني. أونّ

تظهر  أن  املرجح  من  اإلقتصادية واملالية،  األزمة  تفاقم  مع  ثانيًا،  املنطقة.  في  اإلستثمارية  اجلهات  قدرة  من  يزيد  أن 

فرٌص لإلستثمار كما اتضح من خالل مثل سيتي غروب. ويبقى السؤال مطروًحا هنا حول ما إذا كانت إستثمارات هذه 

الدول ستكون مدعومة بأجندات سياسية أكثر من ذي قبل. والسبب هو أننّ دول املنطقة ستتعرنّض لضغط متزايد لتنويع 

إقتصاداتها وتوفير فرص العمل لسكانها من أجل إحتواء اإلضطرابات اإلجتماعية احملتملة بينما يرجح في الوقت عينه أن 

.)2008 Behrendt تكتسب صناديق الثروة السيادية فيها القدرة على إدارة احملافظ األكثر تعقيًدا )بهرندت

في الواقع، تقدم فرنسا صورة عن زيادة قدرة دولة ما على إدارة أنواع جديدة من اإلستثمار. ففي بداية أيلول/سبتمبر 

29. للشركة الفرنسية دور رئيس في البنى التحتية واملرافق العامة والصناعات. تعمل في أمريكا الالتينية وغرب أفريقيا وشمال أفريقيا والشرق 
األوسط وجنوب آسيا، وتوظف أكثر من 20000 عامل. مبا  أّن الشركة تعمل في مجال صناعة الطاقة والبنى التحتية، مّت تفسير إستثمار هيئة 
اإلستثمار القطرية بأنه يوضح استعداد املشيخة الستخدام قدراتها املالية من أجل تعزيز موقعها الدولي في قطاعات الطاقة والبنى التحتية. 

وتعززت هذه املخاوف أكثر مع تعيني البالد الستضافة كأس العالم في العام 2020 ما سيضطرها إلى القيام بأعمال هاّمة في البنى التحتية.
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2012، أعلنت اجلهات اإلستثمارية القطرية نيتها متويل مشروع في الضواحي احلضرية املهملة في فرنسا وأعلن سفير 

قطر في فرنسا إستعداد بالده الستثمار حوالي 10 مليارات يورو في الشركات الفرنسية املدرجة بهدف تطوير الشراكات 

في البالد وخارجها. وأضاف السفير أن الدولتني ستقومان بإنشاء صندوق مشترك بقيمة 300 مليون يورو لإلستثمار في 

الشركات الفرنسية الصغيرة واملتوسطة احلجم. 30

تظهر هذه األمثلة تزايد إهتمام صناديق الثروة السيادية  لدول مجلس التعاون اخلليجي في اإلحتاد األوروبي، ومن املرجح 

أن تزيد األزمة من وجودها في املنطقة. وفي هذا السياق، شجبت الدول األعضاء في اإلحتاد األوروبي باستمرار إنعدام 

ة من أن يكون لتلك اإلستثمارات دوافع سياسية. لكن، مع توقع  شفافية أدوات تلك اإلستثمارات كما وظهرت مخاوف عدنّ

زيادة الفائض في املنطقة في العقود املقبلة، ومع توقع منو إهتمام هذه الصناديق في اإلحتاد األوروبي، ميكن للمنطقتني 

إطالق حوار ثنائي لتعزيز الثقة املتبادلة من خالل وضع تدابير تدعم شفافية إستثمارات صناديق الثروة السيادية لتجنب 

نة قواعد سلوك بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي  ردود الفعل الوقائية. وقد يتم ذلك من خالل وضع مدونّ

حول اإلستثمار الدولي.

3   إتفاقية التجارة احلرة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي: الدوافع واآلثار املتوقعة

ثنائية وإستثمارينّة  التعاون اخلليجي عالقات سياسية محدودة وأمناط جتارية  تقوم بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس 

مستقرة إلى حد ما، على الرغم من أن دواًل ناشئة، وعلى رأسها الصني، تتنافس بشكل متزايد مع اإلحتاد األوروبي في 

املنطقة. ففي نهاية الثمانينات، دخل اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي في مفاوضات من أجل الوصول إلى 

ل أونّل صفقة جتارية بني منطقتني. وقد سعت اإلتفاقية إلى تعزيز التكامل  إتفاقية التجارة احلرة التي من شأنها أن تشكنّ

بني املنطقتني وجتاوز مسائل التكامل السطحية وإلغاء احلواجز اجلمركية من أجل معاجلة قضايا أخرى كتحرير جتارة 

هذه  نطاق  إتساع  من  الرغم  والبضائع. وعلى  باخلدمات  احلكومات  إمداد  اإلستثمار وقواعد  أنظمة  ووضع  اخلدمات 

اإلتفاقية، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق، مما أدى إلى فشل املفاوضات. ويدعو هذا األمر هنا إلى تقييم دوافع 

ة منها. اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي ملثل هذه اإلتفاقية والفوائد املرجونّ

3،1  مصالح اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي من إتفاقية التجارة احلرة

تؤكد النظرية اإلقتصادية على أننّ املكاسب املشتركة لتحرير التجارة شرٌط كاٍف للبدء في إلغاء احلواجز اجلمركية ولكن 

يبدو أننّ الدوافع غير اإلقتصادية تلعب في العالقات بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي دورًا أكثر أهمينّة 

من أينّ محادثات جتارية أخرى. ويعود ذلك غالبًا إلى أهمية الدول اخلليجية كمورد للهيدروكربونات وإلى نفوذها اإلقتصادينّ 

والسياسينّ في العالم العربي )رويس Rouis وآخرون 2010(.

م هذه اإلعتبارات اجليوسياسية على األرجح على املصالح اإلقتصادية، وينبغي بالتالي  بالنسبة إلى اإلحتاد األوروبي، تتقدنّ

النظر إلى املفاوضات التجارية مع دول مجلس التعاون اخلليجي على أننّها جزء من جهد واسع النطاق يهدف إلى تعزيز 

سياسات اإلحتاد جتاه العالم العربي. فحتى نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، أهملت سياسات اإلحتاد األوروبي جتاه 

العالم العربي منطقة اخلليج ومنطقة الشرق األوسط األوسع، 31 وركزت حكمًا على املستعمرات السابقة في املنطقة العربية 

املتوسطية. وقد قامت العالقات مع دول املنطقة العربية املتوسطية على الفكرة التي تقول بأن حترير التجارة والتكامل 

30. »تريد قطر إستثمار 10 مليارات في الشركات الفرنسية« )Le Qatar veut investir 10 milliards dans les entreprises françaises(، صحيفة 
لوموند )Le Monde(، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، 

.http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/06/le-qatar-veut-investir-dans-les-entreprises-francaises_1786620_3234.html 
31. يشمل هذا املصطلح العراق وايران
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م اإلحتاد  اإلقليمي وتعزيز مجموعة من معايير احلكم الرشيد هي املفتاح لتحقيق السالم واإلستقرار. ونتيجة لذلك، قدنّ

األوروبي، مبوجب السياسة املتوسطية الشاملة )GMP( والسياسة املتوسطية املتجددة )RMP(، املساعدات إلى الدول 

قت العالقات مع دول جنوب البحر  الشريكة مقابل تنفيذ اإلصالحات اإلقتصادية وحترير التجارة. وفي العام 1995 تعمنّ

األبيض املتوسط 32 أكثر مع إنشاء عملية برشلونة التي تبعتها في العام 2003 سياسة اجلوار األوروبية )ENP( )عيادي 

إتفاقية  األوروبي حول  اخلليجي واإلحتاد  التعاون  دول مجلس  بني  العالقات  الوقت متحورت  ذلك  وغدي 2013(. وفي 

للعام 1988، وهي على نطاق أضيق من إتفاقيات الشراكة بني اإلحتاد األوروبي ودول جنوب البحر األبيض  التعاون 

املتوسط. ونتيجة لهذه األطر السياسة املختلفة، يستند مدى وجود اإلحتاد األوروبي ونفوذه في العالم العربي على عالقة 

دول مجلس التعاون اخلليجي بسياسة اجلوار األوروبية، على الرغم من أننّ لدول جنوب البحر األبيض املتوسط   عدد من 

د  ل إبرام إتفاقية التجارة احلرة مع املنطقة اخلطوة األولى نحو وجود موحنّ اخلصائص املشتركة مع دول اخلليج. لذا يشكنّ

أكثر في العالم العربي، ما يسمح لإلحتاد األوروبي باكتساب املزيد من النفوذ في املنطقة.

«. فبما أننّ إتفاقية التجارة احلرة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي تكون  ا الدافع اآلخر فهو »فكرينّ أمنّ

د  ل إشارة قوية لفعالية سياسات اإلحتاد األوروبي اخلارجية ويؤكنّ األولى من نوعها بني منطقتني، 33 فإن إبرامها سيشكنّ

 Momani وموماني Antikiewicz على جناح إستراتيجية اإلحتاد األوروبي للتكامل اإلقليمي وحترير التجارة )أنتكيويكز

.)2009

أما على املستوى اإلقتصادي، فعلى الرغم من أننّ دول مجلس التعاون اخلليجي تعتبر سوقًا متناميًا ذات الدخل املرتفع، 

فقد حصلت هذه املنطقة بشكٍل مستمر على جزء بسيط من جتارة اإلحتاد األوروبي الدولية التي بقيت متخلنّفة في هذا 

املجال عن الواليات املتحدة وغيرها من اإلقتصادات النامية، وبخاصة اإلقتصادات الناشئة مثل الصني. بالتالي، سيفيد 

ل أبرز صادرات  إبرام إتفاقية مع املنطقة بعض الصناعات مثل صناعة اآلالت ومعدات النقل والسلع املصنعة، إذ إننّها تشكنّ

ل جتارة اخلدمات الدافع اإلقتصادي الرئيس إلبرام  اإلحتاد األوروبي إلى املنطقة. وبالنسبة إلى اإلحتاد األوروبي، تشكنّ

إتفاقية جتارة حرة واسعة النطاق مع دول مجلس التعاون اخلليجي، إذ ال يزال هذا املجال مغلقًا ونظًرا إلى أننّ دول مجلس 

التعاون اخلليجي تعتمد بشكل كبير على واردات اخلدمات لتلبية إحتياجاتها.

في املقابل، وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون اخلليجي، يبدو أن الدوافع اإلقتصادية تلعب دورًا بارزًا في شرح الدوافع 

التي تكمن وراء إبرام إتفاقية التجارة احلرة مع اإلحتاد األوروبي. وخلنّص أمني عام مجلس التعاون اخلليجي السابق 

عبد الرحمن العطية في العام 2002 مصالح املنطقة في تطوير عالقات أوثق مع أوروبا بالقول: »إننّ دول مجلس التعاون 

اخلليجي هي شريك تاريخي ألوروبا. وأوروبا بحاجة إلينا، ونحن بحاجة إليها. نحن بحاجة إلى معرفتها التقنية وهي 

بحاجة إلى مواردنا. بالتالي لدينا مصلحة مشتركة.« )باعبود وإيدواردز 2007:539(. ولكن، يبدو أننّ معادلة إمداد النفط 

مقابل نقل املعرفة لم تعد مفيدة لوضع أساس لهيكلية جتارينّة، مبا أننّ موارد اإلحتاد األوروبي من الهيدروكربون تزداد تنوعًا 

وجتارة دول مجلس التعاون اخلليجي والصني تنمو وتتصاعد أهمينّتها وقيمتها. وفي نطاق إتفاقية التجارة احلرة، ستستفيد 

دول مجلس التعاون اخلليجي من تعزيز وصولها إلى أسواق الصناعات البتروكيماوية، وبالتالي دعم جهودها الرامية إلى 

تنويع الصناعات. في املقابل، ينتج عن حتسني فرص وصول السلع األوروبينّة إلى األسواق وعن اإلنفتاح إلى حد ما في 

قطاع اخلدمات آثارًا غير مباشرة ونقال في التكنولوجيا يدعمان أهداف إقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي الرامية 

إلى تنويع اإلنتاجات املقتصرة حاليًا على النفط واملنتجات ذات الصلة.

من أجل حتقيق هدف التنويع، انخرطت احلكومات في عمليات التخطيط اإلقتصادي الذي ظهرت نتائجه في خطط الدول 

32. دول جنوب البحر األبيض املتوسط هي: اجلزائر، مصر، األردن، لبنان، ليبيا، املغرب، فلسطني، سوريا، تونس، وتركيا وهي تعرف باسم دول 
البحر املتوسط 11.

وبيرو  كولومبيا  أّن  غير  وبيرو(.  واإلكوادور  وكولومبيا  )بوليفيا   )Andean( األنديز  دول  مع جماعة  الشراكة  إتفاقية  هو  الوحيد  االستثناء   .33
للمؤسسات  األوروبية  املفوضية  زيارة موقع  املبرمة، ميكن  التجارة احلرة  إتفاقيات  قائمة  انتهائها. لإلطالع على  قبل  املفاوضات  انسحبتا من 

 ،)European Commission Enterprise and Industry( والصناعات
.http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/facilitating-trade/free-trade/h2-1 
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اإلمنائية و »رؤياها« على الرغم من إختالف التفاصيل. 34 كانت الدول اخلليجية تتمتع في العقود السابقة بعائدات نفطية 

هامة جدًا. ولقد أعادت دول املنطقة في الغالب توزيع الثروة التي نتجت عن تلك العائدات على سكانها من خالل سياسات 

ت من نطاق إنتاجها في صناعة النفط. وبالتالي، بالنسبة إلى دول مجلس التعاون  الرعاية اإلجتماعية السخية، فيما حدنّ

ل حتواًل مؤسساتيًا من دول ريعينّة  اخلليجي ال يعني التنويع تطوير األنشطة بصرف النظر عن أسعار النفط فحسب بل يشكنّ

.)2013 Hvidt إلى دول توفر احلوافز لتطوير أنشطة القطاع اخلاص )هفيدت

وعلى الرغم من إختالف تفاصيل عمليات التخطيط اإلقتصادي في دول املنطقة، فهي تتشارك األهداف نفسها الستراتيجيات 

التنويع وتعتمد على مسارات متشابهة بغية حتقيق أهدافها. وتهدف دول املنطقة إلى زيادة مشاركة مواطني دول مجلس 

التعاون في اليد العاملة ورأس املال البشري. لذا أوجدت كل دولة خليجية قطاعًا عامًا واسعًا لتوظيف القوى العاملة في 

الوافدة. وفي الوقت الذي تستنزف فيه املوارد  املناصب ذات األجور املرتفعة، تاركة بذلك القطاع اخلاص إلى العمالة 

ي في نهاية  الهيدروكربونية، سيكون من الصعب أكثر فأكثر احلفاظ على مستويات املعيشة احلالية للسكان، ما قد يؤدنّ

املطاف إلى تهديد إستدامة دول مجلس التعاون اخلليجي على املدى الطويل. وتقرنّ خطط التطوير بأننّ اختيار قوة عاملة 

محلينّة قادرة على املنافسة سيكون أمرًا صعبًا إذ اعتاد مواطنو دول مجلس التعاون اخلليجي على وظائف عالية األجر 

شبه مضمونة في القطاع العام.

ومتنّ اعتماد مبدأين رئيسني بغية دعم تنمية األنشطة غير النفطية ومشاركة القوة العاملة احمللية. أواًل، تسعى كافة دول 

مجلس التعاون اخلليجي إلى جذب املزيد من اإلستثمارات األجنبينّة املباشرة من أجل تعزيز التنويع اإلقتصادي، إذ إننّها 

السبيل األفضل الكتساب املعرفة وتطوير اإلبتكار ومواكبة أفضل املمارسات الدولية. وفي هذا اإلطار، خففت عدة دول، 

ومن بينها دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، أحكام قانون متلنّك األجانب وسمحت بذلك باملزيد 

من املشاركة األجنبية في الشركات احمللية. لكن، كما يبنينّ مؤشر تقييد جتارة اخلدمات )STRI( وحضور الدولة الكبير 

املشاركة األجنبية في هذه  لزيادة  املناورات  الكثير من  لقيام  املجال واسع  أن  يبدو  املنطقة،  اإلنتاجية في  األنظمة  في 

اإلقتصادات. ثانيًا، تسعى معظم دول املنطقة إلى تشجيع تطوير الشركات الصغيرة واملتوسطة احلجم اململوكة محليًا 

واملنافسة عامليًا. ومت وضع قطاع خدمات التكنولوجيا العالية على حدة في خطط التنمية في املنطقة، إذ ال ميكن خلق ميزة 

تنافسية في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية على نطاق صغير بسبب إعتماد املنطقة على النفط والغاز. باإلضافة 

إلى ذلك تدرك دول مجلس التعاون اخلليجي جيًدا اآلثار البيئية السلبية للصناعات الهيدروكربونينّة، لذلك أضافت قسمًا 

بيئيًا في خططتها التنموية وتعهدت احلفاظ على املوارد الطبيعية وعلى رأسها نوعية املياه والهواء.

وفي حني يتحلى التنويع اإلقتصادي بأهمية عالية في أجندات دول مجلس التعاون اخلليجي منذ السبعينات، فإن التقدم 

نحو حتقيقه كان بطيئًا وغير متكافئ. على سبيل املثال، كان التقدم في اململكة العربية السعودية، حيث اعتمد التخطيط 

اإلقتصادي منذ عدة عقود، بطيئًا جدًا مقارنة بالتقدم في قطر واإلمارات العربية املتحدة )هفيدت 2013(.

تتمتع دول مجلس التعاون اخلليجي بأهداف تنموية طموحة. ومع استنزاف املوارد الهيدروكربونية، فإن الضغط لتحقيق 

هذه األهداف سيصبح أعلى وأعلى. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت إتفاقية التجارة احلرة بني اإلحتاد األوروبي 

ل عاماًل داعمًا قويًا في استراتيجيات التنويع مبا أن الدراسات فشلت في الوصول  ودول مجلس التعاون اخلليجي ستشكنّ

إلى األدلة النهائية حول تأثير هذه اإلتفاقية.

34. ظراً إلى عدم توافر املعلومات عن املنهجيات املستخدمة في خطط دول مجلس التعاون اخلليجي التنموية، يغفل هذا القسم املعلومات الكمية 
ألغراض املقارنة ويعتمد بدالً من ذلك على تقييم نوعي عام. ميكن للقراء املهتمني الرجوع إلى مجلس التنمية اإلقتصادية البحريني )2008(، 
القطرّية  التنموي  للتخطيط  العامة  واألمانة   ،)2011( اإلعالم في سلطنة عمان  ووزارة   )2010( الكويتي  والتنمية  للتخطيط  األعلى  املجلس  و 

)2008(، ووزارة اإلقتصاد والتخطيط في اململكة العربية السعودية )2010(، واإلمارات العربية املتحدة )2010(.
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3،2 دراسات حول إتفاقية التجارة احلرة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي

تشير احلكمة املتعارف عليها واملستمدة من نظريات التجارة الدولية إلى أن حترير التجارة لطاملا ترك آثارًا بارزة من 

الرفاهية على سياسة احلماية اإلقتصادية. ومع ذلك، مع حلول العام 1950 وعقب اإلتفاقات التجارية التفضيلية املتعددة 

األطراف، شكك علماء اإلقتصاد في صحة هذا األمر، وبرهنوا أن آثار حترير التجارة بني الشريكني على تعزيز الرفاهية 

يعتمد على مدى إبتكار وحتويل التجارة )فاينر Viner 1950(. ويشير خلق املعامالت التجارية إلى مصادر الواردات 

من سلعة معينة من البالد األكثر كفاءة، في حني يشير حتول املبادالت التجارية إلى العكس، أي احلصول على مصادر 

الواردات لسلعة معينة من موقع أقل كفاءة. إذًا يعود التأثير الصافي التفاقية التجارة احلرة بني شريكني إلى الفرق بني 

خلق املعامالت التجارية وحتول املبادالت التجارية واإليرادات اجلمركية السابقة. وقد ألهم هذا اإلطار النظري الدراسات 

التجريبية التي تقوم بقياس آثار التكامل التجاري عبر حتاليل التوازن اجلزئي، التي تسعى إلى حساب التوازن من حيث 

الكميات وأسعار السلع بني الدول الشريكة نظرًا إلى افتراضات مختلفة حول حترير التجارة. وإن استخدام حتاليل التوازن 

ر في معاجلة  اجلزئي، مع االستحقاق العملي ملتطلبات البيانات القليلة اخلاصة بها باملقارنة مع املقاربات األخرى، يقصنّ

التفاعالت بني السلع املختلفة والشركاء التجاريني فضاًل عن هؤالء امللتزمني في حترير التجارة.

في مجرى آخر من الدراسات، يلجأ الباحثون إلى منذجة التوازن العام في محاولة للتغلب على هذا النقص وتوفير صورة 

أكثر شمواًل آلثار حترير التجارة. وتقوم حتاليل التوازن العام بالنظر في التفاعالت بني حترير السلع املختلفة وبني الشركاء 

التوازن اجلزئي. وتكمن  بعكس حتاليل  الرفاهية،  في  التغيرات  تقديرات  مباشرة  أنها تستمد  كما  املختلفني،  التجاريني 

الصعوبة الرئيسة في استخدام هذه النماذج لتحليل التجارة في متطلبات البيانات الهامة، عامة من خالل تقييد هذا النوع 

من التحليل في البلدان املتقدمة. عالوة على ذلك، وكما هو احلال مع مقاربات التوازن اجلزئي، تعتبر حتاليل التوازن العام 

ثابتة وال توفر دالئل حول املكاسب الديناميكية لتحرير التجارة )غنيم Ghoneim وآخرين 2012(.

وتكمن املقاربة الثالثة في استخدام مناذج جاذبية التجارة. وفي حني أنه مت استخدام هذه النماذج في البداية إلجراء 

العلماء  قبل  من   35 متزايد  بشكل  احلالي  الوقت  في  املقاربة  هذه  تستخدم  التجارية،  السياسة  آلثار  الالحق  التحليل 

اإلقتصاديني من أجل توفير التحليل املسبق لتحرير التجارة. وتفترض مناذج اجلاذبية حتديد تدفقات التجارة الثنائية من 

خالل مجموعة من املتغيرات مثل املسافة، ووجود اللغة واحلدود املشتركة بني الشركاء التجاريني، واخلصائص املؤسساتية، 

باإلضافة إلى عدد من املتغيرات اإلقتصادية. وفي حني أن هذه األنواع من النماذج قد تتعرض النتقادات بسبب افتقارها 

السياسات  في حتليل  استخدامها  تدعم  األخرى  املقاربات  مع  باملقارنة  الهامة  التفسيرية  قوتها  فإن  النظرية،  لألسس 

التجارية.

وعلى الرغم من نقاط القوة النسبية لهذه األنواع الثالثة من النماذج، تفشل جميع املقاربات القائمة على اإلحصائيات في 

معاجلة اجلوانب النوعية في إبرام إتفاقية التجارة احلرة بني الشركاء التجاريني، خاصة وأن املوجات األخيرة من إتفاقيات 

التجارية التفضيلية تتجاوز حترير التجارة املتبادلة لتصل إلى دمج البنود في التقريب التشريعي وإزالة عقبات التجارة 

الكامنة »وراء احلدود«. ونتيجة لذلك، وبهدف توجيه واضعي السياسات والسلطات املفاوضة في عملية مفاوضات إتفاقية 

التجارة احلرة، ُتستكمل مقاربات النماذجة الكمية من قبل املعلومات النوعية التي مت جمعها خالل املشاورات بني أصحاب 

.)2010 Hamanaka وهاماناكا Cheong تشيونغ ،Plummerاملصلحة من أجل إضافة حكم اخلبراء )بالمر

أما في ما يتعلق باتفاقية التجارة احلرة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي، فقد أجريت ثالث دراسات 

فقط لتقييم تأثير هذه اإلتفاقية بني املنطقتني. وفي حني تختلف األرقام وفقًا للمنهجية املعتمدة، تستنتج الدراسات الثالث أن 

دول مجلس التعاون اخلليجي ستكون املستفيد الرئيس من حترير التجارة مع اإلحتاد األوروبي. ففي الدراسة األولى وعبر 

استخدام تقنيات التوازن اجلزئي، وجد كل من دي روزا )DeRosa( وكرنوهان )Kernohan( )2004( أن إتفاقية التجارة 

35. للمزيد من املعلومات حول منهجية اإلستدامة وتقييم تأثير املفاوضات التجارية التي تعتمدها املفوضية األوروبية، انظر املفوضية األوروبية 
)2006(
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احلرة املقترحة من شأنها أن تعود بالنفع على دول مجلس التعاون اخلليجي بطريقتني: أواًل، من خالل توسيع صادراتها 

من النفط واملنتجات املعدنية نظرًا النخفاض سعر الصرف، وثانيًا، من خالل جعل عدد أكبر من املنتجات املصنعة متاحة 

لدى مستهلكي دول مجلس التعاون اخلليجي بسعر أقل. ومن ناحية أخرى، وجدت هذه الدراسة نتائج سلبية على نطاق 

ضيق للغاية بالنسبة لإلحتاد األوروبي. وتأتي هذه النتائج السلبية من جراء حتويل التجارة وخسارة اإليرادات اجلمركية. 

وفي حني يظن املؤلفون بأن إتفاقية التجارة احلرة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي من شأنها أن توفر 

دفعة قوية للقطاعات غير النفطية في اخلليج، تبني األدلة أن مثل هذه اإلتفاقية لن تسمح للدول بالتغلب بشكل كبير على 

إعتمادها على النفط.

وجد كل من باير )Baier( وبرجستراند )Bergstrand( )2004( مرة أخرى، من خالل إستخدام معادلة اجلاذبية مع زيادة 

تكاليف التجارة، أن إتفاقية التجارة احلرة املقترحة من شأنها خلق املعامالت التجارية الصافية لصالح دول مجلس التعاون 

اخلليجي، كما لصالح اإلحتاد األوروبي. وُتفسر هذه النتيجة من خالل منهجية املؤلفني التي تتضمن معدل التوكيل بالنسبة 

لتكاليف التجارة بني املنطقتني )»معدل مقاومة التجارة املتعددة األطراف«(. وفي ما يتعلق باخلصائص، نتجت املكاسب 

اخلاصة بإبرام إتفاقية التجارة احلرة عن إزالة العقبات وراء احلدود أمام التجارة وإمكانية اإلستفادة من تدفقات املزيد 

من املعلومات بني حكومات املنطقتني واملنتجني واملستهلكني.

وقد استخدمت الدراسة الثالثة، التي أجرتها شركة برايس وتر هاووس كوبرز )PricewaterhouseCoopers(، منهجية 

املفوضية األوروبية لتقييم تأثيرات التجارة 36 )برايس وتر هاوس كوبرز 2004(. وتعتمد هذه الدراسة على حتليل التوازن 

اجلزئي مع املعلومات النوعية لتقييم تأثيرات إتفاقية التجارة احلرة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي. 

وتشير النتائج إلى أن دول مجلس التعاون اخلليجي ستكون املستفيد الرئيس من إتفاقية التجارة احلرة مع بلوغ صافي 

مكاسب الرفاهية حوالى 3٪ من إجمالي الناجت احمللي سنويًا، فيما ستكون خسارة الرفاهية بسيطة بالنسبة لإلحتاد 

األوروبي. باإلضافة إلى محاكاة تفكيك التعريفات، أجرت الدراسة تقييميني اثنني لكل قطاع في صناعات البتروكيماويات 

واألملنيوم لدول مجلس التعاون اخلليجي، نظرًا ألهميتها في صادرات املنطقة نحو اإلحتاد األوروبي وقدرتها على التوسع. 

التعاون  لدول مجلس  املتوقعة  الرفاهية  اآلليات وراء زيادة  التفاصيل حول  وقد وفرت دراسة هاتني احلالتني مزيدًا من 

الدخل وسياسات  توافر  وبفضل  اإلتفاقية.  من  الرئيستني  املستفيدتني  ستكونان  الصناعتني  أن  أبرزت  كما  اخلليجي، 

التنويع اإلقتصادي، من املتوقع توسيع صناعة البتروكيماويات على نطاق واسع في دول مجلس التعاون اخلليجي في 

السنوات املقبلة. وضمن دول مجلس التعاون اخلليجي، تتمتع اململكة العربية السعودية بإمكانات كبيرة في مجال صناعة 

البتروكيماويات. وتعد الشركة الوطنية للبتروكيماويات، الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، على أنها الشركة 

الرائدة اإلقليمية في مجال الصناعة. بالتالي ستقوم إتفاقية التجارة احلرة بتعزيز نشاطها في أوروبا في حني ستتمتع دول 

مجلس التعاون اخلليجي األخرى مبكاسب بسيطة فقط. وبالنسبة للصناعة اإلقليمية بشكل عام، وشركة البتروكيماويات 

السعودية بشكل خاص، سينتج عن إبرام إتفاقية التجارة احلرة إكتسابًا سريعًا للتكنولوجيا من الطراز العاملي مما قد 

يشكل حتديًا لإلحتاد األوروبي على صعيد امليزة التنافسية وقوة السوق العاملية، )برايس وتر هاوس كوبرز 2004(. أما 

في ما يتعلق باأللومنيوم، الذي يعتبر قطاعًا استراتيجيًا للمنطقة، فيطلب املصدرون من دول مجلس التعاون اخلليجي 

دخواًل معفى من الرسوم اجلمركية إلى األسواق األوروبية. وتشهد صناعات األملنيوم في املنطقة توسعًا مدعومًا من برامج 

اإلستثمار الوطنية وأسعار الطاقة املنخفضة. ويجب أن يتم تقييم آثار حترير التجارة على األملنيوم على أساس الفوائد 

القصيرة والطويلة األجل اخلاصة بها. فعلى املدى القصير، ستشهد هوامش الربح ملنتجي دول مجلس التعاون اخلليجي 

التعاون  ملنتجي دول مجلس  السوقية  القوة  الطويل، فستزيد  املدى  أما على  التعريفة اجلمركية.  إنخفاض  زيادة بسبب 

إتفاقية  الدولتني األكثر عرضة لإلستفادة من  املتحدة والبحرين  العربية  تعد اإلمارات  دولة،  اخلليجي. وعلى صعيد كل 

التجارة احلرة. وإن التوسع املتوقع لهاتني الصناعتني هو من بني أسباب فشل املفاوضات )أنظر املربع رقم 1(.

36. تلجأ السياسات النقدية في منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي إلى ربط أنطمة أسعار الصرف مبجموعة متنوعة من األدوات مثل معدالت 
القروض بالنسبة إلى الودائع ومتطلبات اإلحتياطي.
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املربع رقم 1: فهم فشل إتفاقية التجارة احلرة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي 

ميكن تقدمي ثالثة أسباب لشرح الفشل في إبرام إتفاقية التجارة احلرة بعد 20 عامًا من املفاوضات. أواًل، قاتلت مجموعة 

الضغط البتروكيماوي )اللوبي( لإلحتاد األوروبي بقوة ضد حترير التجارة، مما أدى إلى منع احلكومات األوروبية للدخول 

املعفى من الرسوم اجلمركية للبتروكيماويات اآلتية من اخلليج لسنوات عديدة. وكان السبب وراء هذا املوقف احلمائي أن 

موردي بتروكيماويات اإلحتاد االوروبي اعتبروا أن سياسة التسعير املزدوجة للمواد اخلام من قبل دول مجلس التعاون 

اخلليجي تشكل دعًما ضمنًيا من شأنه أن يؤدي إلى إغراق الواردات التي تدخل إلى اإلحتاد األوروبي. وسمحت هذه 

السياسة ملنتجي دول مجلس التعاون اخلليجي باالستمتاع بأسعار املدخالت بنسبة 30٪ أقل من أسعار التصدير بينما 

األنابيب،  خطوط  )نقل  للصادرات  اإلضافية  التكاليف  إلى  يعود  األمر  هذا  أن  التعاون  مجلس  دول  حكومات  احتجت 

والتبريد، والتخزين ومرافق احملطة( )أنتكيويكز Antikiewicz وموماني Momani 2009(. ثانيًا، رفضت دول مجلس 

عي أن  التعاون اخلليجي بنود حقوق اإلنسان وبنود الهجرة غير املشروعة املوجودة في إتفاقية التجارة احلرة، وهي تدنّ

بروكسل تطرح قضايا ال عالقة لها بالتجارة )إشاغوي Echagüe 2007(. ومع ذلك، وفقًا ألبحاث أخرى، ليس رفض هذه 

البنود سوى »ستار«، كما الحظ دبلوماسي سابق في اإلحتاد األوروبي في املنطقة. وبداًل من ذلك، كان إحجام دول مجلس 

 Youngs التعاون اخلليجي التخلي عن دعم صناعة الطاقة اخلاصة بها هو املسؤول عن اجلمود في املفاوضات )يونغز

مطالب  تلبية  في  مترددة  اخلليجي  التعاون  دول مجلس  كانت  ثالثًا،  Kombargi وآخرين 2011(.  كومبارجي   ،2009

اإلحتاد األوروبي لتحرير اخلدمات واملشتريات احلكومية. ونتيجة لذلك، علقت دول مجلس التعاون اخلليجي املفاوضات من 

جانب واحد في العام 2008، لكن االتصاالت غير الرسمية ال تزال قائمة بني املفاوضني.

وقد توقعت دراسة تقييم اآلثار أيًضا تأثيرات بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التفاقية التجارة احلرة بالنسبة لدول 

مجلس التعاون اخلليجي. فأواًل، من املتوقع أن يقود التوسع في الصناعات الثقيلة، مثل البتروكيماويات واألملنيوم، إلى 

الهجرة الريفية والتمدن التي من شأنها إن تُركت من غير مراَقبة أن تؤثر سلبًا على الهواء بشكل خاص وعلى جودة 

املياه في املنطقة. أما في ما يتعلق بتأثيرات اإلتفاقية اإلقتصادية واإلجتماعية، تالحظ الدراسة أن التوسع في صناعات 

العالية في دول  للعاملني ذوي املهارات  البتروكيماويات واألملنيوم ميكن أن يؤدي إلى عدد قليل من الوظائف اإلضافية 

مجلس التعاون اخلليجي، ولكن من املتوقع أن يكون تأثير إتفاقية التجارة احلرة على العمل هامشيًا في أحسن األحوال.

وأخيرًا، الحظ املؤلفون أنه ميكن احلد من اآلثار اجلانبية الضارة لإلتفاقية على دول مجلس التعاون اخلليجي من خالل 

قيام مستوى معنينّ من إنفتاح قطاع اخلدمات. وفي مجال اإلدارة البيئية، على سبيل املثال، ميكن احلد من اآلثار السلبية 

للصناعات امللوثة من خالل وضع إطار تنظيمي قوي ومن خالل اإلنفتاح على املنافسة الدولية للخدمات البيئية والتجارية.

يجب النظر بحذر في هذه النتائج املرتقبة لصالح دول مجلس التعاون اخلليجي، وذلك ألسباب عدة. أواًل، إن عدم وجود 

بيانات متاحة حول دول املنطقة قد أجبر الدراسات إلى اللجوء إلى التوازن اجلزئي وحتليل اجلاذبية، وبالتالي عدم متثيل 

التفاعل بني القطاعات اإلنتاجية. وفي اإلطار ذاته، إن غياب إحصاءات ُمحكمة حول قطاعات اخلدمات- وهذا يعد قيدًا 

ذا صلة باالقتصادات األخرى أيًضا، ينتج استخفافًا في تأثير االتفاقية في هذا املجال ومساهمتها في حتقيق أهداف 

متنوعة القتصادات املنطقة. وبسبب توفر األمناط املختلفة للدخول التي برزت أعاله، تفشل الدراسات املتاحة في معاجلة 

احتمال زيادة التدفقات االستثمارية في املنطقة، فضاًل عن تأثيرها على ميزان املدفوعات وسعر الصرف، وهما موضوعان 

ذات أهمية كبيرة للمنطقة. ثانيًا، ينبغي أيضًا إعادة النظر في صحة هذه النتائج في ضوء السياق االقتصادي والسياسي 

الدولي بعد األزمة املالية في العام 2008 واالضطرابات السياسية في العام 2011 في العالم العربي. وقد أجريت جميع 

الدراسات الثالث املذكورة هنا في العام 2004 وستخدمت بيانات العام 2003. ومن احملتمل أن اإلحصاءات األخيرة قد 

تسفر عن نتائج مختلفة. على سبيل املثال، عندما أجريت الدراسات السابقة، بلغت أرقام التجارة اخلليجية مع الصني أقل 

من تلك مع اإلحتاد األوروبي بحوالى 50 ٪. ولقد أدت االضطرابات التي شهدتها املنطقة منذ ذلك احلني إلى تغيير جذري 

في بعض السياسات االقتصادية للبلدان، كما شهدت اململكة العربية السعودية. وبعد عدة أحداث من السخط االجتماعي 

في العام 2011، أعلنت اململكة أنها ستنفذ حزمة من الفوائد تقدر بـ130 مليار دوالر أمريكي )أي 100 مليار يورو(، ما 
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يعادل تقريبًا إجمالي صادرات دول مجلس التعاون اخلليجي لدول البرهصج في العام 2010.

هذه  إلى حتديد  تسعى  مرتقبة  دراسات  إجراء  ينبغي  احلرة،  التجارة  إتفاقية  املفاوضات حول  الرغم من جتميد  وعلى 

املكاسب من أجل توفير املعلومات احلديثة حول تأثيرها احملتمل. ونظرًا إلى أهمية اخلدمات في املنطقة، ينبغي على مثل 

هذه الدراسات وضع منهجيات متطورة، ويجدر بها أن تهدف إلى استكشاف اآلثار اإلجتماعية واإلقتصادية على نطاق 

أوسع للتكامل التجاري العميق بني املنطقة واإلحتاد األوروبي.

4  إحتماالت وتوصيات لتحسني العالقات التجارية واإلستثمارية بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون 
اخلليجي 

4،1  إحتماالت إبرام إتفاقية التجارة احلرة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي

كما ذكر سابقًا، يظهر أن لإلحتاد األوروبي دوافع جيوسياسية لتوقيع إتفاقية التجارة احلرة، في حني تعتقد دول مجلس 

التعاون اخلليجي أن إتفاقية التجارة احلرة هي عامل داعم الستراتيجيات التنويع اإلقتصادي اخلاصة بها. وقد ساهمت 

بني اإلحتاد  العام 2008، في جتميد احملادثات  في  املالية  األزمة  كما  التجارة احلرة،  إتفاقية  على مضمون  اخلالفات 

األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي، بينما ارتفع، في الوقت ذاته، حجم التجارة بني الصني ودول مجلس التعاون 

اخلليجي وازاد مستواها  في سلسلة القيمة. وقد سبب كل من الربيع العربي واالضطرابات التي امتدت من مصر وتونس 

إلى منطقة اخلليج من تعقيد احتماالت إبرام مفاوضات التجارة مع اإلحتاد األوروبي.

وقد استجابت دول املنطقة إلى التظاهرات، التي تطالب شعوبها من خاللها باالنفتاح السياسي واحتماالت أفضل للتنمية 

االجتماعية واالقتصادية، عبر تقدمي حزم كبيرة من الرفاهية. وينطبق ذلك خاصة على الدول التي فيها أكبر احتماالت 

لوقوع اضطرابات ولزعزعة اإلستقرار بشكٍل طويل األمد، مثل البحرين وسلطنة ُعمان واململكة العربية السعودية. وقد أعلن 

احلاكم البحريني امللك حمد آل خليفة، في العام 2011، عن منح كل عائلة مبلغ 3 أالف دوالر أمريكي كإعانة )أي حوالى 

1800 يورو( من أجل تغطية إحتياجاتها. كما وعد بخلق 20 ألف وظيفة في القطاع العام للمواطنني. أما في سلطنة ُعمان، 

فقد وعد السلطان قابوس بوضع نظام إلعانات البطالة، مع زيادة الدعم املالي للطالب في البالد وزيادة احلد األدنى لألجور 

بنسبة 40 في املائة. وقد استجابت اململكة العربية السعودية إلى االضطرابات داخل حدودها عب تقدمي حزمة رعاية تقدر 

بقيمة 130 مليار دوالر أمريكي )أي حوالى 100 مليار(، فضاًل عن بناء 500 ألف منزل جديد وخلق 60 ألف وظيفة في 

القطاع العام للمواطنني السعوديني. وقد أثبتت البلدان أخرى أنها ليست باستثناء عن هذا امليول إلى رعاية الدولة على 

الرغم من أن حزم رفاهيتها كانت أصغر نسبيًا. فقد بلغت هذه احلز في قطر حوالى 8 مليار دوالر أمريكي )أي حوالي 

6 مليار يورو( وفي أبوظبي نحو 2 مليار دوالر أمريكي تغطي بشكل رئيس ارتفاع األجور في القطاع العام وقطاع بناء 

. ) 2012 Colombo املنازل اجلديدة )كولومبو

ميكن عرض عدة أسباب تشرح ملاذا ُيحتمل أن يكون للربيع العربي تأثير سلبي على آفاق حتسني العالقات التجارية 

واإلستثمارية بني االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي. فمن وجهة النظر اإلقتصادية، من املرجح أن الزيادة 

في اإلنفاق العام قد تؤدي إلى حتويل األموال العامة بعيدًا عن سياسات تعزيز التنويع اإلقتصادي وظهور قطاع خاص 

قوي. في الواقع، تظهر إستجابات الدول املختلفة أن القطاع العام سيحتفظ بدور رئيس في إقتصاداتها، مما يطيح بجهود 

احلكومات خللق حوافز للسكان للعمل خارج اإلدارة العامة أو الشركات اململوكة من القطاع العام. في نفس الوقت، إن 

فرصة حتقيق حترير جتارة اخلدمات وأنظمة اإلستثمار األجنبي، وهما من املطالب الطويلة األمد لإلحتاد األوروبي، هي 

فرصة ضئيلة. وفيما تزيد دول مجلس التعاون اخلليجي من اإلنفاق العام، من املرجح أن يتم تأجيل أي إصالحات بعيدة 

املدى  من شأنها أن تؤدي إلى تدفقات كبيرة من رأس املال. والسبب أن هذه اإلصالحات قد تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة 

الة ملواجهة  وإلى ظهور ضغوط تضخمية، مما قد يؤجج اإلضطرابات في املنطقة، خاصة في ظل غياب سياسة نقدية فعنّ
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التضخم. 37

إلى جانب ذلك، فقد أصر اإلحتاد األوروبي على التكامل اإلقتصادي لدول مجلس التعاون اخلليجي كشرط إلبرام إتفاقية 

التجارة احلرة. إال أن مثل هذا التكامل العميق غير مرجح في املستقبل القريب، ليس فقط ألن الدول ستبقى متنافسة بسبب 

تشابه خصائصها، ولكن أيضًا ألن التوصل إلى مواقف مشتركة في املفاوضات بشأن آليات تقاسم اإليرادات اجلمركية 

سيشكل حتديًا أكبر. باإلضافة إلى ذلك، ومبا أن الدول قد وضعت حزم إنفاق عام كبيرة من أجل تهدئة السخط العام، 

فستتمتع كلها بحافز لزيادة مخصصاتها إلى أقصى حد ممكن، مما يرفع من إحتماالت قيام إستراتيجيات غير تعاونية.

التعاون اخلليجي رفض الشروط املعيارية التي يضعها اإلحتاد األوروبي على  إضافة إلى ذلك، ستواصل دول مجلس 

صعيد إحترام حقوق اإلنسان والدميقراطية ومكافحة اإلرهاب وما شابه ذلك، وخاصة في سياق عدم اإلستقرار اإلجتماعي 

واإلقتصادي في املنطقة. إذ لم تكن اإلحتجاجات التي شهدتها دول اخلليج في العام 2011 ناجتة عن املظالم اإلقتصادية 

وحسب، ولكن أيضًا عن املطالب السياسية بالتوصل إلى مجتمعات أكثر دميقراطية. ونظرًا إلى قمع دول مجلس التعاون 

اخلليجي لهذه اإلحتجاجات، من املرجح جًدا أن يتم رفض أي محاولة من أي وسطاء دوليني لربط توقيع إتفاقيات التجارة 

مبثل هذه الشروط.

باملختصر، تؤدي عدة عوامل إلى إستبعاد احتمال إبرام إتفاقية التجارة احلرة مع االحتاد األوروبي على املدى املتوسط. 

ل الصني شريكًا جتاريًا هامًا ملنطقة اخلليج بشكل متزايد، مما يخفض من احتمال تعزيز الروابط التجارية مع  أواًل، تشكنّ

اإلحتاد األوروبي. ثانيًا، يطيح عدم اإلستقرار الداخلي الناجت عن امتداد اإلضطرابات في جنوب املتوسط   بقدرة دول 

اخلليج على حتقيق أهداف التنويع، مبا أنه مت حتويل اإلنفاق العام نحو حزم الفوائد على نطاق واسع. ثالثًا، إن األبحاث 

ثة وال تقدم  التي تتناول األثر احملتمل التفاقية التجارة احلرة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي غير محدنّ

لسلطات أي من املنطقتني احلافز الستكشاف املزيد من اخليارات التفاوضية. مع ذلك، ونظرًا إلى الزيادة في الروابط 

اإلستثمارية بني املنطقتني وإلى احتياجات التنويع في دول مجلس التعاون اخلليجي، تبرز احلاجة إلى حتلي اجلانبني 

باملزيد من املعرفة بغية تقدير فوائد إتفاقية التجارة احلرة بني املنطقتني.

4،2 توصيات لتحسني العالقات التجارية واإلستثمارية بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي

على الرغم من تدني إحتمال إبرام إتفاقية التجارة احلرة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي في املستقبل 

القريب، قد يعمد اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي إلى إتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التبادل التجاري 

واإلستثمار وكافة العالقات اإلقتصادية بينهما. وُتعنى هذه اإلجراءات بشكل رئيس بدعم جهود التنويع وقدرات التخطيط 

اإلقتصادي لدول اخلليج، وذلك من خالل حتديث األدلة حول تأثير إبرام إتفاقية جتارة حرة محتملة، وتسهيل سفر رجال 

األعمال من دول مجلس التعاون اخلليجي إلى اإلحتاد األوروبي.

التعاون اخلليجي بقدرات تخطيط  في املقام األول، وكما يتضح من خالل خططها اإلمنائية، تتمتع معظم دول مجلس 

التنمية  قة حول حتديات  العربية املتحدة( دراسات معمنّ البلدان )مثل قطر واإلمارات  إقتصادي محدودة. وجتري بعض 

اإلقتصادية واإلجتماعية التي تواجهها والسياسات املتوقعة ملواجهة هذه التحديات. إال أن الدول األخرى ترتكز على وثائق 

عامة حتدد التوجهات اخلاصة بالسياسة من أجل دعم جهود التنويع التي تبذلها. وبهدف املضي قدمًا في حتقيق هدفه 

املتمثل في تعزيز سياساته جتاه العالم العربي، ميكن أن يقوم اإلحتاد األوروبي بدعم هذه الدول في حتسني قدراتها على 

صعيد التخطيط اإلقتصادي، وذلك نظرًا إلى خبراته وخبرات الدول األعضاء فيه في مثل هذه األنشطة. وميكن أن يتخذ 

القرض  مثل معدالت  أدوات مختلفة  مع  الثابتة  الصرف  أسعار  أنظمة  إلى  تلجأ  التعاون اخلليجي  النقدية في منطقة مجلس  السياسات   .37
بالنسبة لإليداع ومتطلبات االحتياطي.



31 الرقم 5  |  كانون الثاني/يناير 2014

ية
حث

 ب
ت

سا
را

د

31

هذا الدعم شكلني مختلفني. أواًل، ميكن ملؤسسات اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي إنشاء برنامج للزيارات 

العاملني  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  في  األوروبي واملسؤولني  اإلحتاد  في  األعضاء  الدول  بني  الدراسية والتبادالت 

في الوزارات ذات الصلة، وذلك بهدف تعزيز أفضل ممارسات التخطيط اإلقتصادي. ثانيًا، ميكن أيضًا للطرفني متويل 

الدراسات املرتقبة الطويلة األجل التي تتعلق بخيارات التنويع، والتكاليف، والفوائد، وتدابير التخفيف من اآلثار السلبية، 

وذلك من أجل توجيه عملية صناعة السياسات في هذا املجال.

وفي السياق عينه، ميكن للمنطقتني تطوير سلسلة من البرامج املستهدفة التي تعمل على تقييم مساهمة حترير جتارة 

الرئيس  املساهم  أن قطاع اخلدمات هو  التعاون اخلليجي  غالبية دول مجلس  اإلقتصادي. وترى  التنويع  اخلدمات في 

في دعم جهود التنويع. وعلى الرغم من أهمية جتارة اخلدمات، تشير البيانات إلى أن مستوى هذه التجارة هو ما دون 

إمكاناتها في املنطقة، وقد يعود ذلك إلى السياسات التقييدية املستخدمة بشكل مفرط. وفي حني أن فتح القطاع بالكامل 

التدريجي على اخلدمات املستهدفة مفيدًا  ليس واقعيًا وال مناسبًا ألسباب تتعلق مبيزان املدفوعات، قد يكون اإلنفتاح 

لصالح دول مجلس التعاون اخلليجي. وفي هذا الصدد، ينبغي على املنطقتني إطالق برنامج دراسة يهدف إلى تقييم فوائد 

حترير اخلدمات املختارة وتكاليفه. كما يجب على البرنامج أن يولي إهتمامًا خاصًا للجوانب التنظيمية، مبا أن تنظيم 

اخلدمات هو نشاط وقائي إلى حد كبير. وينبغي أن يهدف هذا البرنامج إلى حتديد إمكانية التحسينات التنظيمية وإمكانية 

اإلنفتاح على التجارة اخلارجية، ضمن إطار اخلدمات املأخوذة بعني اإلعتبار.

ثالثًا، في حني أن إبرام إتفاقية التجارة احلرة غير مرتقب في املستقبل القريب، وفي حني يجب أال يكون إبرامها شرطًا 

مسبقًا لتعميق العالقات بني املنطقتني، ال بد من حتديث الدراسات بشأن تأثيرها احملتمل. وقد أجريت أبحاث سابقة بني 

عامي 2003 و2004، لكنها اآلن باطلة، مبا أن األزمة املالية والربيع العربي قد ساهما بشكل كبير في تغيير التوقعات 

اإلقتصادية واجليوسياسية في العالم. كما وينبغي على تقييم اآلثار اجلديدة إيالء اإلهتمام لقطاع اخلدمات ومساهمته في 

إقتصاديات دول مجلس التعاون اخلليجي. ويجب على الدراسة إيالء إهتمام خاص ملسألة توافر البيانات، مبا أن نقص 

األدلة اإلحصائية حول اخلدمات يعيق التحليل الدقيق لتأثير قطاع اخلدمات على األداء اإلقتصادي في املنطقة.

وأخيرًا وليس آخرًا، وبغض النظر عن اعتبارات التجارة واإلستثمار، أظهر الربيع العربي وردود اجلهتني الفاعلتني عليه 

وجود مصلحة مشتركة في احلفاظ على األمن والتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية املستدامة في جوارهما، أي في جنوب 

البحر األبيض املتوسط  . وميكن لتحسني العالقات التجارية بني املنطقتني أن يترافق مع حوار مفتوح بني اإلحتاد األوروبي 

ودول مجلس التعاون اخلليجي حول وسائل دعم التحول اإلجتماعي واإلقتصادي في منطقة البحر األبيض املتوسط  .

اخلامتة

حتولت العالقة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي إلى عالقة رسمية في العام 1988 عبر إبرام إتفاقية 

التعاون التي تهدف إلى تعميق التعاون بني املنطقتني في عدد من املجاالت ومن خالل إبرام إتفاقية التجارة احلرة. وكان 

الدافع وراء هذه العملية هو نينّة اإلحتاد األوروبي توسيع أطر سياسته في العالم العربي، واحتياجات دول اخلليج إلى تأمني 

حصولها على التقنيات التكنولوجية اخلارجية بهدف تنويع هيكليات إنتاجها. ومع ذلك، فشلت املفاوضات التي امتدت على 

ة بني املنطقتني في الوصول إلى توافق حول إتفاقية التجارة احلرة، وذلك بسبب املواقف املتباينة بشأن وصول  سنوات عدنّ

إلى أسواق اإلحتاد األوروبي وإحجام دول اخلليج عن فتح قطاعات اخلدمات  التعاون اخلليجي  صادرات دول مجلس 

اخلاصة بها أمام الشركات األوروبية. وفي الوقت ذاته، ظلت أمناط التجارة واإلستثمار بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس 

التعاون اخلليجي مستقرة. إال أن البيانات تظهر أن البلدان الناشئة، وعلى رأسها الصني، تزداد أهمية كشريك جتاري 

التعاون اخلليجي ستبقى  التحاليل السابقة أن دول مجلس  التعاون اخلليجي. وبينما أظهرت  بالنسبة إلى دول مجلس 

املستفيد الرئيس من إتفاقية التجارة احلرة مع اإلحتاد األوروبي، تعتبر إحتماالت تعميق العالقات التجارية واإلستثمارية 

بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي قليلة خارج األطر احلالية: فمن غير املرجح، مبا أن دول مجلس 
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التعاون اخلليجي تواجه وبشكل متزايد مخاطر اإلضطرابات اإلجتماعية الناجمة عن الربيع العربي، أن تلتزم احلكومات في 

املنطقة بانفتاح إقتصاداتها. وعلى الرغم من تدني إحتمال إبرام اتفاقية التجارة احلرة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس 

التحاليل  الواقع، فشلت  التقارب اإلقتصادي. وفي  تكاليف وفوائد  تقييم  إعادة  التعاون اخلليجي، يجب على كل شريك 

السابقة في األخذ بعني اإلعتبار أهمية قطاع اخلدمات بالنسبة إلى دول اخلليج واملساهمة احملتملة لهذا القطاع في جهود 

التنويع. وفي الوقت ذاته، قد تستفيد املنطقتان من استكشاف إمكانيات التعاون في جنوب البحر األبيض املتوسط، حيث 

إن لكالهما مصلحة كبيرة في ضمان اإلستدامة في جوارهما.
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)OECD’s FDI Restrictiveness Index: 2010 Update(، الرقم 3/2010، )حزيران/يونيو(،
http://www.oecd.org/daf/inv/internationalinvestmentagreements/45563285.pdf

 Olarreaga,( مارسيلو  وأوليرياغا،   )Nicita, Alessandro( أخلندرو  ونيكيتا،   ،)Kee, Hiau Looi( لووي  هيو  كي، 

Marcelo( )2009(، »تقدير مؤشرات التقييد التجاري« )Estimating Trade Restrictiveness Indices(، اجلريدة 

http://www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/kuwait/research/papers/economicdiversification.aspx
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/kuwait/research/papers/economicdiversification.aspx
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/kuwait/research/papers/economicdiversification.aspx
http://www.oecd.org/daf/inv/internationalinvestmentagreements/45563285.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/internationalinvestmentagreements/45563285.pdf
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اإلقتصادية )The Economic Journal(، املجلد 199، الرقم 534 )كانون الثاني/يناير(، ص172 إلى 199،

http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1107449512766/ecoj_2209.pdf 

كومبرغي رائد وآخرون ).Kombargi, Raed, et al( )2011(، احلوكمة في قطاع الهيدروكربون في دول مجلس التعاون 

 ،),Governance in the GCC Hydrocarbon Sector. The Right Time to Act( اخلليجي. الوقت املناسب للعمل

شركة بوز آند كومباني )Booz & Company(، حزيران/يونيو، 

http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/article-display/ 

governance-hydrocarbon-sector-right-time

 Increasing( »زيادة العوائد، واملنافسة اإلحتكارية، والتجارة الدولية« ،)1979( )Krugman, Paul R( .كروغمان، بول ر

 Journal of( الدولي  اإلقتصاد  جريدة   ،)Returns, Monopolistic Competition, and International Trade
International Economics(، املجلد 9، الرقم 4 )تشرين الثاني/نوفمبر(، ص469 إلى 479،

http://www.princeton.edu/pr/pictures/g-k/krugman/krugman-increasing_returns_1978.pdf 

 Scale Economies,( »وفورات احلجم، ومتييز املنتج، وأمناط التجارة« ،)1980( )Krugman, Paul R( .كروغمان، بول ر

 The American Economic( مراجعة اإلقتصاد األمريكي ،)Product Differentiation, and the Pattern of Trade
Review(، املجلد 70، الرقم 5 )كانون األول/ديسمبر(، ص950 إلى 959،

http://www.princeton.edu/pr/pictures/g-k/krugman/krugman-scale_economies_1980.pdf 

املجلس األعلى للتخطيط والتنمية في الكويت )Kuwait SCPD(، »خطة التنمية اخلمسية لدولة الكويت 2010/2009-

Five-Year Development Plan of the State of Kuwait 2009/2010-( »2014/2013: أ مسودة اإلطار العام

A Draft General Framework :2013/2014(، مدينة الكويت، األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية في 
http://www.scpd.gov.kw/fp/default.aspx  ،الكويت

ميليتز، مارك ج )Melitz, Marc J(، )2003(، »تأثير التجارة على إعادة التخصيص على صعيد البينية الصناعة وعلى 

 The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry( »إجمالي الصناعة اإلنتاجية

Productivity(، إيكونوميتريكا )Econometrica(، املجلد 71، الرقم 6 )تشرين الثاني/نوفمبر(، ص1695 إلى 1725، 
http://scholar.harvard.edu/melitz/publications/impact-trade-intra-industry-reallocations-and- 

aggregate-industry-productivity

منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )OECD( )2011(، مراجعة التصنيف الصناعي الدولي املوحد 3، تعريف الكثافة 

التكنولوجية )ISIC Rev. 3 Technology Intensity Definition(، 7 متوز/يوليو،

http://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf 

وزارة اإلعالم في سلطنة ُعمان )2011(، أهداف اخلطة التنموية اخلماسية الثامنة )2011-2015(، مسقط، وزارة اإلعالم 

http://www.omanet.om/english/commerce/econ1.asp  ،في ُعمان

 Hamanaka,( وهاماناكا، شينتارو )Cheong, David( وشيونغ، ديفيد ،)Plummer, Michael G( بلومر، مايكل ج

 Methodology for Impact Assessment of Free( منهجية لتقييم آثار إتفاقيات التجارة احلرة ،)2010( )Shintaro
،)Asian Development Bank( بنك التنمية اآلسيوي ،)Manila( مانيال ،)Trade Agreements

http://www.adb.org/publications/methodology-impact-assessment-free-trade-agreements 
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األوروبي  اإلحتاد  بني  التجارة  إتفاقية  ملفاوضات  اإلستدامة  أثر  تقييم   ،)2004(  ،)PwC( كوبرز  هاووس  وتر  برايس 

 Sustainability Impact Assessment )SIA( of the negotiations of the trade( ودول مجلس التعاون اخلليجي

agreement between the European Community and the Countries of the Cooperation Council
 ،)for the Arab States of the Gulf )GCC( 
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الرقم 2 )حزيران/يونيو(، ص171 إلى 182
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http://www.mep.gov.sa/themes/GoldenCarpet/index.jsp

 

»احلماية   ،)1941(  )Samuelson, Paul A.(أ بول  وسامولسون،   ،)Stolper, Wolfgang F( ف.  ولفغانغ  ستوبلر، 

 The Review of Economic( مراجعة الدراسات اإلقتصادية ،)Protection and Real Wages( »واألجور احلقيقية

Studies(، املجلد 9، الرقم 1 )تشرين الثاني/نوفمبر(، ص58 إلى 73

التعاون اخلليجي. الهيكليات اإلقتصادية  ستورم، مايكل وآخرون ).Sturm, Michael, et al( )2008(، »دول مجلس 

 The Gulf Cooperation Council Countries. Economic( العاملي«  اإلقتصاد  في  األخيرة، ودورها  والتطورات 

Structures, Recent Developments and Role in the Global Economy(، البنك املركزي األوروبي سلسلة من 
التقارير احلينية )ECB Occasional Paper Series(، الرقم 92، )متوز/يوليو(، 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp92.pdf 

توازي، فرنسوا إيسا )Touazi, François-Aïssa( )2010(، »صناديق الثروة السيادية والشركات األوروبية: أي شراكة 

http://www.arabnews.com/ppa-sanabil-acquire-194-stake-acwa-power
http://www.arabnews.com/ppa-sanabil-acquire-194-stake-acwa-power
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/06/12821257/arab-development-assistance-four-decades-cooperation
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/06/12821257/arab-development-assistance-four-decades-cooperation
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/06/12821257/arab-development-assistance-four-decades-cooperation
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/06/12821257/arab-development-assistance-four-decades-cooperation
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http://www.mep.gov.sa/themes/GoldenCarpet/index.jsp


39 الرقم 5  |  كانون الثاني/يناير 2014

ية
حث

 ب
ت

سا
را

د

39

 Sovereign Wealth Funds and European companies: What partnership to tackle( »ملعاجلة األزمة املالية؟

the financial crisis(، مركز التحليل واإلقتراح للشرق األوسط وشمال أفريقيا )CAPmena(، آذار/مارس،
http://www.capnouveaumonde.org/capmena/pdf/20100305%20Touazi%20)eng(.pdf 

 UAE( والعزم  الطموح  في  موحدين   ،2012 للعام  املتحدة  العربية  اإلمارات  رؤية   ،)2010( املتحدة  العربية  اإلمارات 

Vision 2021. United in Ambition and Determination(، مجلس الوزاراء في اإلمارات العربية املتحدة، 
http://www.vision2021.ae/downloads/UAE-Vision2021-Brochure-English.pdf 

قاعدة بيانات إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  )UNCTADStat( على اإلنترنت، 

http://unctadstat.unctad.org 

فاينر، جاكوب )Viner, Jacob( )1950(، »قضية اإلحتاد اجلمركي« )The Customs Union Issue(، نيويورك، مؤسسة 

)Carnegie Endowment for International Peace( كارنيغي للسالم الدولي

البنك الدولي )2010(، مؤشرات النمو العاملي 2010 )World Development Indicators 2010(، واشنطن، البنك 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2010  ،الدولي

 Overall Trade Restrictiveness( كافة مؤشرات التقييد التجاري ومرونة الطلب على اإلستيراد ،)البنك الدولي )2012أ

http://go.worldbank.org/FG1KHXSP30  ،)Indices and Import Demand Elasticities

 ،)Services Trade Restrictions Database( قاعدة بيانات قيود جتارة اخلدمات ،)البنك الدولي )2012ب

http://iresearch.worldbank.org/servicetrade 

 Impasse in Euro-Gulf( األوروبية«  اخلليجية  العالقات  »تأزم   ،)2009(  )Youngs, Richard( ريتشرد  يونغز، 

Relations(، أوراق عمل فرايد )FRIDE Working Papers(، الرقم 80 )نيسان/إبريل(
 http://www.fride.org/publication/596/
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املالحق

امللحق 1: مؤشرا التركيز والتنويع

إن مؤشر التركيز هو عبارة عن قياس ملدى تركيز السوق. وقد مت توحيد املعايير اخلاصة به ليتراوح ما بني 0 و1 )التركيز 

األقصى(، وذلك وفق الصيغة التالية:

حيث: Hj = مجموعة الدول، xi= قيمة صادرات السلعة i، n= عدد السلع )مراجعة 3 للتصنيف القياسي الدولي في 

مستوى مجموعات من 3 خانات (

املصدر: مأخوذ عن التعريفات والبيانات الوصفية اخلاصة بإحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

)OTRI( امللحق 2:  ملخص تقني موجز حول كيفية حساب املؤشر الكلي لتققيد التجارة

دة للهيكلية احلمائية التجارية في أي دولة في ما يتعلنّق بالتعريفات التي  يوفر املؤشر الكلي لتقييد التجارة وحدة قياس موحنّ

جتعل الرفاهية في الدولة مستقرة مهما كان مستوى واردات سلعة ما. ويجد املؤشر الكلي لتقييد التجارة حلواًل ملشكلتني 

اًل، ال ميكن إقامة مقارنة مباشرة بني السياسات التجارية،  رئيستني متعلقتني بالتجميع في حتليل السياسات التجارية. أونّ

إذ تعتمد الدول في سياساتها التجارية أدوات تطبيق مختلفة مثل التعريفات اجلمركية واحلواجز غير اجلمركية. ثانيًا، تطبق 

تدابير السياسة التجارية على مستوى التعريفات اجلمركينّة وبالتالي، عند مقارنة السياسات التجارية في مختلف الدول 

يجب األخذ بعني اإلعتبار مستوى واردات كل دولة من سلعة ما. على سبيل املثال، قد تخضع سلعة معينّنة »ن« لتعريفة 

عالية وعدٍد من احلواجز غير اجلمركية على شكل متطلبات فنية وتدابير صحية وأخرى متعلنّقة بالصحة النباتية وغيرها، 

غير أن استيرادها في دولة »ج« منخفض. وبالتالي، إن لم تأخذ التدابير بعني اإلعتبار تأثير كمية واردات سلعة ما يكون 

مقياس احلمائية التجارينّة منحازًا.

 )Nicita( ونيكيتا    )Kee( كي  ر  تقدنّ أواًل،  خطوات.  ثالث  من  تتألف  إجراءات  التجارة  لتقييد  الكلي  املؤشر  بناء  يتبع 

وأوالرياغا )Olarreaga( )2009( متوسط   ما يعادل التعريفة اجلمركية )AVEs(  للحواجز غير التعريفية . احلواجز غير 

ر من الدولة »ج« أن يتقينّد بها من أجل تصدير السلعة »ن« إلى  التعريفية هي مجموعة من األنظمة تفرض على كلنّ مصدنّ

الدولة »ب«. تتكون احلواجز غير اجلمركية من تدابير »أساس« »وغير أساس« من أجل حماية املنتجني واملستهلكني احملليني 

على حدنّ سواء. تصننّف تدابير احلواجز غير اجلمركية األساس وغير األساس على 16 فئة وهي: التدابير الصحية والصحة 

النباتية )SPS(، واحلواجز التقنية أمام التجارة )TBT(، والتدابير التقنية األخرى، وتدابير مراقبة األسعار، وتدابير الرقابة 

الكمية، شبه الرسوم اجلمركية، والتدابير املالية، والتدابير املانعة للمنافسة، والتدابير املتعلنّقة بالتصدير، والتدابير التجارية 

واالستثمارية، وقيود التوزيع، والقيود املفروضة على خدمات ما بعد البيع، واإلعانات، وتدابير تزونّد احلكومة بحاجاتها، 

ر البيانات بشأن احلواجز غير التعريفية في قاعدة بيانات مؤمتر األمم املتحدة  وحقوق امللكية الفكرية وقواعد املنشأ. تتوفنّ
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للتجارة والتنمية حول حتليل التجارة ونظام املعلومات. تعتمد الصيغة األساسي لتقدير متوسط   ما يعادل التعريفة اجلمركية 

 :β DS n,c و β Core n,c بعد تقدير ln DSn,c و Coren,c على حساب املعادلة التالية مع احترام

حيث:

 - m n,c: هي قيمة واردات سلعة »m« في دولة »c« وتقييمها باألسعار العاملية

 - αn هو خط التعرفة الوهمي الذي يحدد آثار السلع

 - Ckc هو مجموعة من املتغيرات التي تراقب اخلصائص اخلاصة بكل دولة )الناجت احمللي اإلجمالي، والسكان، الخ(

ل خصائص الدولة  - αn,k  هي العوامل املتغيرة التي تسجنّ

»c« في دولة »n« هو عامل وهمينّ يكشف وجود احلواجز غير التعريفية على سلعة  Core n,c - 

 - ln DSn,c  هو اللوغاريثم الدعم احمللي للقطاع الزراعي

  .»c« في دولة »n« ل تأثير احلواجز غير التعريفينّة األساسينّة على واردات سلعة  - β Core n,c  هي املعلم الذي يسجنّ

النووية األساسية على واردات ن جيدة في الدولة ج

 .»c« في دولة »n« ل تأثير الدعم الزراعي احمللي على سلعة  - β DS n,c هو املعلم الذي يسجنّ

.»c« في دولة »n« هي التعريفة القيمية لسلعة  t n,c - 

  .»c« في دولة »n« هو مرونة الطلب على الواردات من سلعة  ε n,c - 

ع بشكل مستقل ومماثل .  - μ n,c  هو املصطلح املتعلنّق باخلطأ املوزنّ

في اخلطوة الثانية، عند احلصول على متوسط   ما يعادل التعريفة اجلمركية وقبل حساب املؤشر الكلي لتقييد التجارة ، 

حتتسب كي ونيكيتا وأوالرياغا مؤشر تقييد التجارة، الذي يقيس تأثير احلمائية التجارية )مبا في ذلك التعريفات واحلواجز 

غير اجلمركية( على الرفاهية في دولة ما. وميكن حساب مؤشر تقييد التجارة  بحسب املعادلة التالية واستخدام املعادلة 

األفقية من الدرجة الثانية للقيمة التقريبينّة حلساب تكاليف الرفاهية في حالة توازن:

حيث:

 .»n« هو حالة الرفاهية اإلجتماعينّة في دولة ما املرتبطة بإيرداتها من السلعة  W n,c - 

.»n« هو التعرفة املوحدة في دولة ما التي تعادل التعريفات اجلمركية و احلواجز غير اجلمركية للسلعة  T n,c - 

 - W 0 c  هو املستوى احلالي من الرفاهية الكلية في دولة ما. 

وأخيًرا ، ميكن حساب املؤشر الكلي لتقييد التجارة وفقًا لهذه املعادلة في حالة توازن جزئي:

حيث:

 - m 0c  هو املستوى احلالي إلجمالي واردات الدولة من جميع السلع.

املصدر : كي ونيكيتا وأوالرياغا )2009(
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امللحق 3:  ملخص تقني وجيز حول طريقة حساب مؤشر تقييد جتارة اخلدمات

يصنف مؤشر تقييد جتارة اخلدمات سياسيات مختلف قطاعات اخلدمات في الدول وفق القيود التي تطبقها احلكومات 

على املوردين األجانب. ويتم بناء هذا املؤشر من منظور مورد أجنبي ينوي تزويد اخلدمات في الدولة من خالل التوريد عبر 

احلدود )األسلوب 1(، أو التواجد التجاري )األسلوب 3(، أو احلركة املؤقتة لألشخاص الطبيعيني )األسلوب 4(. وُيشار إلى 

أنه ال يتم إعتبار اإلستهالك في اخلارج )األسلوب 2(. وتتأتى املعلومات من مصدرين: بالنسبة إلى دول منظمة التعاون 

اإلقتصادي والتنمية، ُيبني املؤشر على املوارد املتاحة للجمهور، أما بالنسبة إلى البلدان النامية، فقد مت توجيه إستبيان 

للسلطات الوطنية. في احلالتني، وبعد جمع املعلومات ذات الصلة بالسياسات، متت في مرحلة ثانية إستشارة السلطات 

احمللية لتقييم كيفية تنفيذ السياسات املختلفة عمليًا. وقد مت جمع البيانات لكل مجموعة من قطاع اخلدمات، وكل قطاع 

فرعي وكل أسلوب. على سبيل املثال، في حالة القطاع املصرفي، تعالج البيانات القيود املفروضة على املوردين األجانب 

املؤشر ذاتي من حيث اختيار  التجاري. وفي حني أن  التوريد عبر احلدود والوجود  الودائع من خالل  لإلقراض وقبول 

القطاعات والقطاعات الفرعية، فإن بورشرت وغوتيز وماتو )2012( قد أجروا عمليات تفتيش فاعلة لتقييم صحة نتائجهم. 

على نطاق واسع، يجد املؤلفون أن اإلنفتاح في قطاع اخلدمات، متماشي مع النظرية التجارية، هو متزامن مع إرتفاع 

إجمالي إنتاجية عوامل اإلنتاج والناجت احمللي اإلجمالي للفرد الواحد.

وُيبنى هذ املؤشر على منهجية من ثالث خطوات الستخالص مستوى القطاع/الدولة من حيث التقييد فضاًل عن قياس 

شامل للتقييد في الدولة. وبعد حتديد مختلف السياسات التي تنظم وجود املوردين األجانب في كل فئة فرعية من اخلدمات 

واألساليب، يصنف املؤلفون األنظمة السياسية املختلفة وفق معيار  من 0 إلى 100 ، يشار إليه بـ Sjmc . وتستخدم في 

قاعدة البيانات خمسة مستويات من التقييد:

- منفتحة متامًا )النتيجة = 0(

- منفتحة تقريبًا مع بعض القيود )النتيجة = 25(

- منغلقة تقريبًا لكن مع بعض اإلحتماالت للعمل )النتيجة = 75(

- منغلقة متامًا )النتيجة = 100(

-أنظمة غير صارمة )النتيجة = 50(. تندرج معظم الدول/ القطاعات الفرعية حتت هذه الفئة مبا أن أنظمة بعض اخلدمات 

ذات طبيعة احترازية.

بعد حتديد النتيجة لكل قطاع فرعي، تتم عملية جتميع بني القطاعات الفرعية للخدمات، الشتقاق مؤشر التقييد في القطاع، 

وعملية أخرى الستخالص مؤشرات الدولة/ القطاع. وتستند املجموعات على معيارين :

- األهمية النسبية ألساليب التوريد لكل قطاع فرعي. على سبيل املثال، في حالة اخلدمات املهنية، األنظمة التي تؤثر على 

حركة األشخاص الطبيعيني هي أكثر أهمية من األنظمة التي تؤثر على إمدادات اخلدمات عبر احلدود. وبغية أخذ ذلك 

بعني اإلعتبار، خصص املؤلفون وزنًا لكل أسلوب من أساليب التوريد. وكلما كانت األنظمة أشد صرامة، كلما ارتفع الوزن 

wjm املشار إليه من خالل الرمز

- األهمية النسبية لقطاع اخلدمات في اقتصاد الدولة. على سبيل املثال، في بعض الدول، قد تكون اخلدمات املهنية أكثر 

أهمية من جتارة التجزئة. وسوف يعطي مجموع نقاط التقييد لهاتني الفئتني مقياسًا منحازًا حول حواجز السياسات التي 

تؤثر على التجارة الدولية في اخلدمات. وألخذ ذلك في احلسبان، ينظر املؤلفون في احلصة من القيمة املضافة لكل قطاع 

wj فرعي من القيمة املضافة للدولة، واملشار إليه برمز

ويتبع مؤشرا تقييد جتارة اخلدمات:

مؤشر قطاع الدولة:

 -
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مؤشر تقييد جتارة اخلدمات الشامل للدولة:

 -

املصدر: بورشرت وغوتيز وماتو )2012(
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امللحق 4: املؤشرات اإلقتصادية واإلجتماعية في اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، 2010

الدولة

البحرين

الكويت

سلطنة ُعمان

قطر

اململكة العربية 

السعودية

اإلمارات العربية 

املتحدة

مجلس التعاون 

اخلليجي*

اإلحتاد األوروبي

العملة

BHD الدينار البحريني

KWD الدينار الكويتي

OMN الريال العماني

QAR الريال القطري

SAR الريال السعودي

درهم اإلمارات العربية

AED املتحدة

...

يورو

الناتج المحلي 
ا�جمالي 

(مليار يورو)

17،31

93،80

43،64

96،05

340،04

224،52

815،35

12181،77

الناتج المحلي 
ا�جمالي للفرد 

الواحد (يورو)

13716،68

34273،81

15682،91

54610،86

12388،50

29889،64

18743،79

24251،85

نمو الناتج المحلي 
ا�جمالي (النسبة 
المئوية السنوية)

6،3

(2007) 4،3

(2009) 1

(2009) 8،6

3،7

1،4

4،2

2

التضخم

1،96

4،02

3،20

-2،43

5،34

...

2،42

1،9

التجارة (النسبة
المئوية من الناتج

المحلي)

(2009) 140

(2009) 89

(2009) 94

(2009) 48

(2009) 79

(2009) 144

99

 71

ا�سهم المتداولة، 
القيمة ا�جمالية (النسبة 
المئوية من الناتج المحلي)

(2009) 4،16

(2009) 63،88

(2009) 12،44

(2009) 25،94

46،75

9،22

27،06

58

1،26

2،74

2،78

1،76

27،45

7،51

43،50

502،3

75،02

74،60

73،12

78،10

73،85

76،57

75،21

80

(2009) 91،35

(2008) 93،91

(2008) 86،62

(2009) 94،72

(2009) 86،13

...

90،5

99

عدد السكان 
(ماليين)

متوسط   العمر 
المتوقع عند 

الوالدة، المجموع

معدل إلمام 
البالغين بالقراءة 

والكتابة (نسبة مئوية)

*املعدالت اإلقليمية، باستثناء عدد السكان والناجت احمللي اإلجمالي. البيانات خاصة بالعام 2010، ما لم ُينص على خالف ذلك
املصدر: البنك الدولي 2010.
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امللحق 5: تطّور كمية الهيدروكربونات التي تضمها دول مجلس التعاون اخلليجي

)2013( )BP( املصدر: بي بي

2012  2010  2000  1990  19802012  2010  2000  1990  1980

النفط: ا�حتياطات المؤكدة

النسبة املئوية من املجموع العاملي  مليار برميل   

مجلس التعاون اخلليجي

البحرين

الكويت

سلطنة ُعمان

قطر

اململكة العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

اإلحتاد األوروبي

(باستثناء اإلحتاد السوفييتي السابق)

الواليات املتحدة األمريكية

494،6  494،0  479،8  462،8  272،429،6  30،5  38،1  45،0  39،9

101،5  101،5  96،5  97،0  67،96،1  6،3  7،7  9،4  9،9

5،5  5،5  5،8  4،4  2،50،3  0،3  0،5  0،4  0،4

23،9  24،7  16،9  3،0  3،61،4  1،5  1،3  0،3  0،5
265،9  264،5  262،8  260،3  168،015،9  16،3  20،9  25،3  24،6

97،8  97،8  97،8  98،1  30،45،9  6،0  7،8  9،5  4،4

6،8  6،8  8،8  8،1  11،80،4  0،4  0،7  0،8  1،7

35،0  35،0  30،4  33،8  36،52،1  2،1  2،4  3،3  5،3

2012  2010  2000  1990  19802012  2010  2000  1990  1980

الغاز الطبيعي: ا�حتياطات المؤكدة

النسبة املئوية من املجموع العاملي  تريليون متر مكعب   

مجلس التعاون اخلليجي

البحرين

الكويت

سلطنة ُعمان

قطر

اململكة العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

اإلحتاد األوروبي

(باستثناء اإلحتاد السوفييتي السابق)

الواليات املتحدة األمريكية

36،3  36،0  23،3  11،8  9،722،7  23،6  15،1  9،4  12،0
0،2  0،2  0،1  0،2  0،20،1  0،1  0،1  0،1  0،3

1،8  1،8  1،6  1،5  1،11،0  1،0  1،0  1،2  1،3

0،9  0،9  0،9  0،3  0،10،5  0،5  0،6  0،2  0،1

25،1  25،0  14،4  4،6  2،813،4  14،1  9،4  3،7  3،5
8،2  8،0  6،3  5،2  3،24،4  4،5  4،1  4،2  3،9

6،1  6،1  6،0  5،6  2،43،3  3،4  3،9  4،5  2،9

1،7  2،3  3،8  3،4  3،70،9  1،3  2،5  2،7  4،6

8،5  8،6  5،0  4،8  5،64،5  4،8  3،3  3،8  7،0
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امللحق 6: مجموعات الدول

أسيان      ميركوسور   نافتا

اجلزائر

مدغشقر

أنغوال

ماالوي

بنني

مالي

بوتسوانا

موريتانيا

بوركينا فاسو

موريشيوس

بوروندي

مايوت

الكاميرون

املغرب

الرأس األخضر

موزمبيق

جمهورية أفريقيا الوسطى

ناميبيا

تشاد

النيجر

جزر القمر

نيجيريا

الكونغو

رواندا

كوت ديفوار

سانت هيالنا

جمهورية الكنغو الدميقراطية

ساو تومي وبرينسيبي

جيبوتي

أفريقيا

السنغال

مصر

سيشيل

غينيا االستوائية

سيراليون

إريتريا

الصومال

أثيوبيا

جنوب أفريقيا

أثيوبيا (1991...)
السودان

الغابون

السودان (2011...)

غامبيا

غانا

غينيا

غينيا بيساو

تونس

سوازيالند

أوغندا

كينيا

جمهورية تنزانيا املتحدة

ليسوتو

الصحراء الغربية

ليبيريا

زامبيا

ليبيا

زميبابوي

اجلزائر

أنغوال

إيران

العراق

كازاخستان

الكويت

ليبيا

نيجيريا

النرويج

سلطنة ُعمان

قطر

اإلحتاد الروسي

اململكة العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

فنزويال

ا�تحاد ا	وروبي20-   

النمسا

بلجيكا

بلغاريا

اجلمهورية التشيكية

الدمنارك

فنلندا

فرنسا

املانيا

اليونان

هنغاريا

إيرلندا

إيطاليا

ليتوانيا

هولندا

بولندا

البرتغال

رومانيا

إسبانيا

السويد

اململكة املتحدة

كبار مصدري 
الهيدروكربون

دول البحر المتوسط11-، 
دول البحر المتوسط 7-

اجلزائر (دول البحر املتوسط 7)

مصر (دول البحر املتوسط 7)

إسرائيل

األردن (دول البحر املتوسط 7)

لبنان (دول البحر املتوسط 7)

ليبيا

املغرب (دول البحر املتوسط 7)

فلسطني

سوريا

تونس (دول البحر املتوسط 7)

تركيا (دول البحر املتوسط 7)

كندا

املكسيك

الواليات املتحدة

األرجنتني

بوليفيا

البرازيل

باراغواي

أوروغواي

فنزويال

بروناي

كمبوديا

أندونيسيا

الوس

ماليزيا

ميامنار

الفلبني

سنغافورة

تايالند

فييتنام
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امللحق 7: منتجات املعرفة املكثفة

إسم املنتج )مراجعة 3 للتصنيف القياسي الدولي(

الهيدروكربونات، غير محدد أو معني في مكان آخر، والهالوجينات ومشتقات النيترات 

مشتقات الكحوالت، الفينوالت، الهالوجينات والسولفونات والنيترات

مشتقات األحماض الكربوكسيلية، أنهيدريداتها، الهاليدات،   

مركبات النيتروجني- وظيفة

عضوية غير عضوية، املركبات احللقية غير املتجانسة، األحماض

املواد الكيميائية العضوية األخرى

العناصر الكيميائية غير العضوية، وأكاسيد وأمالح الهالوجني

األمالح املعدنية، واألحماض غير العضوية

املواد الكيميائية غير العضوية األخرى

املواد العضوية املصنعة للتلوين وأصباغ التلوين املرسخة 

مقتطفات االصطناع للصباغة والدباغة، مواد الدباغة

األصباغ والدهانات والورنيش واملواد ذات الصلة

املنتجات الطبية والصيدالنية، باستثناء 542

 األدوية )مبا في ذلك األدوية البيطرية(

الزيوت العطرية، والعطور واملواد املنكهة

العطور ومستحضرات التجميل أو املستحضرات املستخدمة في احلمام )باستثناء الصابون(

الصابون ومواد التطهير والصقل 

األسمدة )عدا تلك الداخلة في املجموعة 272(

بوليمرات اإلثيلني، في أشكالها األولية

بوليميرات الستيرين، بأشكالها األولية

بوليمرات كلوريد الفينيل أو األوليفينات املهلجنة

البولستر، راتنجات االيبوكسيد، البوليستر.

مواد البالستيك األخرى، بأشكالها األولية

نفايات وقصاصات وفضالت، من البالستيك

أنابيب ومواسير وخراطيم من البالستيك

اللوحات، والصحائف، واألفالم، والشرائح املعدنية والشرائط من البالستيك

اخليوط األحادية من البالستيك، املقطع العرضي < 1 ملم

مبيدات احلشرات ومنتجات مماثلة، للبيع بالتجزئة

النشا، الغلوتني من القمح، مواد زاللية، الغراء

املتفجرات واملنتجات النارية

املواد املعدة لعمال املناجم، الزيوت، املشحمات، مواد إزالة اجلليد

املنتجات الكيميائية املتنوعة، غير محدد أو معني في مكان آخر.

الطائرات واملعدات املرتبطة بها، املركبة الفضائية، الخ

األجهزة واملعدات البصرية، غير محدد أو معني في مكان آخر.

األدوات واألجهزة املنزلية، غير محدد أو معني في مكان آخر، ألسباب طبية ، الخ

األمتار والعدادات، غير محدد أو معني في مكان آخر.

أجهزة القياس والتحليل والتحكم، غير محدد أو معني في مكان آخر.

أجهزة ومعدات التصوير الفوتوغرافي، غير محدد أو معني في مكان آخر.

اإلمدادات السينمائية وإمدادات التصوير الفوتوغرافي

األفالم السينمائية املكشوفة واملعاجلة 

البضائع البصرية، غير محدد أو معني في مكان آخر.
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املؤلفون 
)Rym Ayadi( هي كبيرة زمالء األبحاث  رمي عيادي 

السياسة  ووحدة  املالية  املؤسسات  وحدة  ورئيسة 

السياسة  دراسات  مركز  في  والضرائب  االحتراسية 

 .)CEPS( األوروبية

سالم غدي )Salim Gadi( هو باحث مساعد في مركز 

دراسات السياسة األوروبية.

حول شراكة
من  مجموعة  ذه  سنتني وتنفنّ على  شراكة  مشروع  ميتدنّ 

 ،)IAI( الدولية  املؤسسات، على رأسها معهد األعمال 

ويسعى  جزئي.  بشكٍل  األوروبية  املفوضية  له  ومتونّ

بني  العالقات  لتعزيز  وسائل  اكتشاف  إلى  املشروع 

اخلليجي  التعاون  مجلس  ودول  األوروبي  اإلحتاد 

السياسات،  نحو  هة  املوجنّ األبحاث  تنفيذ  خالل  من 

ونشاطات اإلمتداد والتدريب والنشر. ويهدف املشروع 

األوروبي  اإلحتاد  بني  والتعاون  الفهم  دعم  إلى  بكليته 

خاص  بشكٍل  التركيز  مع  اخلليجي،  التعاون  ومجلس 

على املجاالت االستراتيجية التي متنّ حتديدها في برنامج 

العمل املشترك في العام 2010 مثل التجارة والتمويل 

والطاقة واألمن البحري واإلعالم والتعليم العالي.

للمزيد من املعلومات، ميكن زيارة املوقع

www.sharaka.eu 

ساعات اليد واحلائط

األسلحة والذخيرة

اآلالت املكتبية

آالت املعاجلة الذاتية للمعلومات، غير محدد أو معني في مكان آخر.

أجهزة االستقبال التلفزيونية، سواء مجتمعة أم ال

أجهزة االستقبال لبث الراديو، سواء كانت مجتمعة أم ال

مسجالت الصوت أو أجهزة إعادة إنتاج الصوت

املعدات املنزلية، كهربائية أم غير كهربائية، غير محدد أو معني في مكان آخر .

قطع الغيار واملكونات للبضائع الكهربائية واإللكترونية

قطع الغيار واالكسسوارات لآلالت في املجموعات 751 و 752

معدات االتصاالت، غير محدد أو معني في مكان آخر، وقطعها، غير محدد أو معني في مكان آخر.

أجهزة الدوائر الكهربائية، األلواح 

صمامات وأنابيب الكاثود

املصدر: قاعدة بيانات إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، منتجات مراجعة 3 للتصنيف القياسي الدولي، 

 SITC rev.3 products, Manufactured goods by degree of( السلع املصنعة بحسب درجة التصنيف التصنيعي

  )manufacturing groupings
http://unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/Classifications/UnctadStat.SitcRev3Products.

DegreeOfManufacturing.Classification_En.xls


