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 بلدانالعلى اقتصادات " اليورو" العملة األوروبية املوحدة إصدارانعكاسات 
   منظمة املؤمتر اإلسالمياألعضاء يف

  
  *أوكار غورالر 

  
االحتاد دعنطاق توسيع ويف هذا السياق، فإن .  اإلقليمي االقتصاديالتكامل مناذج منوذجا ناجحا من األورويب ي

سيكون  ،ادي والنقديـامة السوق املوحدة وتأسيس االحتاد االقتصـاستكمال إجراءات إقد عضوية االحتاد، بع
البلدان األعضاء يف  مبا فيها ،انعكاسات هامة على االقتصاد العاملي بصورة عامة، وعلى اقتصادات البلدان الناميةله 

خرية اليت شهدا فترة ما بعد تداول وتتناول هذه الورقة التطورات األ. بصورة خاصةمنظمة املؤمتر اإلسالمي، 
ومبا أن بدء . العملة األوروبية املوحدة وتأثريات ذلك على اقتصادات البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

تداول اليورو يعد أحد أهم التطورات املالية اليت شهدها العام، فإن الورقة تستعرض أوال التطورات األخرية اليت 
 قيمة هذه العملة يف األسواق الدولية مث تناقش انعكاسات ذلك بوصفها، أي العملة، خمزنا للقيمة وأداة شهدا

وتنتهي الورقة إىل أنه بالنظر إىل ثقل وزن االحتاد األورويب وقربه من إقليم املنظمة، فإن . للتبادل ووحدة للحساب
بلدان األعضاء وخصوصا تلك اليت تربطها عالقات تداول اليورو ستظل لـه تأثريات ملحوظة على اقتصادات ال

  .تارخيية واقتصادية وجتارية خاصة معه
  

  مقدمــــــة .1
  

االحتاد دعفعقب انتهاء احلرب .  اإلقليمي االقتصاديالتكامل مناذج منوذجا ناجحا من األورويب ي
 البلدان املتخاصمة يف  بنينشأالعاملية الثانية مباشرة، بدأت فكرة التعاون والتكامل األورويب ت

 الطريق يف إقامة اجلماعة األوروبية للفحم ذلكومتثلت اخلطوة األوىل على . أوروبا الغربية
ت فيما تطور املبادرة وتلكوقد جنحت ). معاهدة باريس (1951والصلب بباريس يف أبريل 

 وكانت البلدان ).معاهدة روما (1957بعد إىل اجلماعة االقتصادية األوروبية بروما يف مارس 
  .كسمبورغ، وهولنداوعة هي بلجيكا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، ولاالستة املؤسسة للجم

  
 األعضاء، أو من هلقد منا االحتاد األورويب بصورة كبرية منذ تأسيسه سواء من حيث عدد بلدان

ستة تصر على تقفبعد أن كانت عضويته . حيث نفوذه االقتصادي والسياسي، أو بنيته التنظيمية

                                                           
  .اقتصادي أول، مدير دائرة األحباث مبركز أنقرة *
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األوىل : بلدان فقط عند تأسيسه، ارتفع هذا العدد إىل مخسة عشر بلدا إثر أربع عمليات توسيع
 ومشلت 1981 ومشلت الدامنرك وإيرلندا واململكة املتحدة، والثانية يف عام 1973يف عام 

 مشلت و1995سبانيا، والرابعة يف عام إ ومشلت الربتغال و1986اليونان، والثالثة يف عام 
من ناحية و. الحتادإىل ا تنتظر دورها لالنضمام عدةوال تزال هناك بلدان . النمسا وفنلندا والسويد

أخرى، ولرفع مستوى التعاون القائم بني البلدان األعضاء، مت تعديل االتفاقيـات املؤسسة 
املعاهدة  (1991، والثانية يف عام )ة املوحدعاهدةامل (1987األوىل يف عام : لالحتاد ثالث مرات

  ).معاهدة أمستردام (1997، والثالثة يف عام )االحتاد األورويبتأسيس حول 
  
 دول وحكومات البلدان  رؤساُءصادق، 1991خالل قمة ماسترخيت اليت عقدت يف ديسمرب ف

مت التوقيع اليت ) معاهدة ماسترخيت( عشر األعضاء على اتفاقية تأسيس االحتاد األورويب اإلثين
 االتفاقية تلكواستهدفت . 1993 نوفمرب 1 ودخلت حيز التنفيذ يف 1992 فرباير 7يف عليها 

 كحد أقصى، 1999 عام وللتسهيل تحولِ اجلماعة األوروبية إىل احتاد اقتصادي ونقدي حب
  . يف مرحلة الحقةوإقامة احتاد سياسي مبا يف ذلك تبني سياسة خارجية وأمنية مشتركة

  
 على صعيد االحتاد األورويب، فقد متثل يف معاهدة أمستردام اليت مت التوقيع عليها أما التطور اآلخر

وقد فتحت هذه املعاهدة الطريق . 1999 مايو 1 ودخلت حيز التنفيذ يف 1997 أكتوبر 2يف 
 على اعتبار أنه مل تكن كافة الدول األعضاء على نفس الدرجة "متعددة السرعات"أمام أوروبا 

 املرونة على وبعبارة أخرى، فإن املعاهدة أضفت. لرفع مستوى التعاون فيما بينهامن االستعداد 
يتسىن للبلدان األعضاء اليت ترغب يف توثيق أصبح   أوىل،فمن ناحية. عملية الوحدة األوروبية

بينها أن تستفيد من املؤسسات واإلجراءات واآلليات اليت تنص عليها فيما أواصر التعاون 
 للبلدان األعضاء االمتناع عن اختاذ بعض اخلطوات أصبح متاحا ،من ناحية أخرىو. االتفاقيات

اململكة املتحدة والدامنرك والسويد عدم ومن األمثلة على ذلك اختيار . اليت ال تراها مناسبة هلا
  .االنضمام إىل عملية تبني العملة األوروبية املوحدة

  
االحتاد دعظام تكاملي متعدد القطاعات ميتد من االقتصاد إىل حقوق  حاليا صورة متقدمة من نوي

سيكون لتوسيع االحتاد األورويب واستكمال إجراءات إقامة  و.املواطنني والسياسة اخلارجية
السوق املوحدة وتأسيس االحتاد االقتصادي والنقدي انعكاسات هامة على االقتصاد العاملي 

البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر  مبا فيها ،يةبصورة عامة، وعلى اقتصادات البلدان النام
بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف إما وستظهر تلك االنعكاسات . بصورة خاصةاإلسالمي، 

جماالت عديدة كالتجارة الدولية يف السلع واخلدمات، واالستثمارات، واهلجرة، وسياسة املنافسة، 
  .والتقسيم العاملي للعمل
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وسيع خالل العقد األول من األلفية اجلديدة، ستزداد أمهية االحتاد أكثر من وباكتمال عملية الت
وستظهر التأثريات الرئيسية لعملية التوسيع من خالل التغريات يف اجتاهات . أي وقت مضى

اهلجرة وحتويالت العمال واالستثمارات األجنبية املباشرة والسياسات االقتصادية األخرى ضمن 
  . االقتصادي والسياسي على املستوى العامليهد وزننطاق االحتاد وتزاي

  
كعملة ورقية ومعدنية    عندما يطْرح اليورو للتداول      2002 يناير   1بانقضاء الفترة االنتقالية يف     و

بدال من العمالت الوطنية للبلدان اإلثين عشر األعضاء يف منطقة اليورو، ستصبح هـذه العملـة                
املستوى الدويل مما سيخلق بيئة جديدة وستكون له انعكاسات إحدى أكثر العمالت انتشارا على    

  .هامة على االقتصاد العاملي
  

 يف مناقشة تأثريات إقامة السوق 1990بدأت البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي منذ عام 
هذا ويف . والتطورات احلاصلة يف أوروبا الشرقية على اقتصاداا) 1992عام (األوروبية املوحدة 

السياق، طلب املؤمتر اإلسالمي التاسع عشر لوزراء اخلارجية، الذي عقد بالقاهرة يف أغسطس 
كما ناقشت الدورةُ . ، من مركز أنقرة إعداد دراسة دورية متعمقة حول هذا املوضوع1990

، بصورة مفصلة انعكاسات 1997الثالثة عشرة للكومسيك، اليت عقدت بإسطنبول يف نوفمرب 
امة التجمعات االقتصادية اإلقليمية، وخصوصا االحتاد األورويب، على اقتصادات البلدان إق

وطلب املؤمتر اإلسالمي . األعضاء يف املنظمة وذلك خالل جلسة خاصة لتبادل وجهات النظر
السادس والعشرون لوزراء اخلارجية من األجهزة املعنية ضمن منظومة املؤمتر اإلسالمي، مبا فيها 

وعليه، .  أنقرة، إعداد دراسات حول تأثريات تداول اليورو على اقتصادات البلدان األعضاءمركز
فقد أجرى مركز أنقرة العديد من الدراسات حول املواضيع ذات العالقة وقدمها إىل احملافل املعنية 

  .ضمن إطار املنظمة على اختالف مستوياا
  

رات األخرية اليت شهدا فترة ما بعد تداول العملة وتتناول هذه الورقة بالدراسة والتحليل التطو
مث تناقش . األوروبية املوحدة وتأثريات ذلك على اقتصادات البلدان األعضاء يف املنظمة

انعكاسات توسيع االحتاد األورويب على البلدان األعضاء يف املنظمة، وتنتهي بتقدمي بعض 
  .املالحظات اخلتامية

  
  "اليورو"املوحدة إصدار العملة األوروبية  .2

  
  اخلطوات اليت أفضت إىل إصدار العملة األوروبية املوحدة. 2-1
  

عقب استكمال املرحلة األوىل اليت أدت إىل إقامة احتاد فيما بينها، واملتمثلة يف إقامة احتاد 
مجركي، ركزت بلدانُ االحتاد األورويب جهودها على إقامة احتاد اقتصادي ونقدي كامل وإصدار 
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وقد كان ينظَر دائما إىل سك العملة أو إصدارها على أنه عنصرا من العناصر . موحدةعملة 
كما يعد رسم وتنفيذ السياسة النقدية من خالل تعديل حجم عرض . األساسية للسيادة الوطنية

لذلك فإن عملية . النقود يف األسواق ويف النظام املصريف أحد السياسات االقتصادية األساسية
احتاد اقتصادي ونقدي أورويب وإصدار عملة موحدة حتل حمل العمالت الوطنية هي عملية إقامة 

إرادة سياسية أبدوا  و ومهيكالا منظماجهدبذل أعضاء االحتاد فقد ومع ذلك، . طويلة وشاقة
  .ا اهلدف منذ البدايةراسخة لتحقيق هذ

  
لتأسيسية، إقامة سوق أوروبية ، وهي االتفاقية ا1958يف البداية، استهدفت معاهدة روما لعام 

  .مشتركة بغية زيادة االزدهار االقتصادي لشعوب أوروبا واإلسهام يف مزيد التقريب بينها
  

وكأول خطوة ملموسة يف هذا االجتاه، مت تأسيس النظام النقـدي األورويب وإصـدار الوحـدة                
نعقد يف برميني يف يوليـو  النقدية األوروبية كوحدة حساب بناء على قرار الس األورويب الذي ا        

وعرفَت . وقد اشتركت مثانية بلدان أعضاء، باستثناء اململكة املتحدة، يف النظام النقدي          . 1978
 ومت تثبيـت    . كسلة من عمالت البلدان املـشاركة      1979الوحدة النقدية األوروبية يف مارس      

  .٪2.25تعادالت الصرف بني العمالت وحتديد هامش التقلب بنسبة 
  
) 1991ديـسمرب   (عد مضي عقد من الزمن، وافقت البلدان األعضاء خالل قمة ماسترخيت            وب

على معاهدة تأسيس االحتاد األورويب اليت كانت تستهدف تطوير اجلماعة األوروبية وحتويلها إىل             
ومتـشيا  . 1999صدار عملة أوروبية موحدة قبل عام       متهيد الطريق إل   و ،احتاد اقتصادي ونقدي  

لقمة املذكورة، أُقيمت السوق املوحدة وحررت حركة رؤوس األموال ضمن اإلقليم           مع قرارات ا  
  .1993 عام بدايةبكامله اعتبارا من 

  
 ـدف   1994 يناير   1ية، أُنشئت مؤسسة النقد األوروبية يف فرانكفورت بتاريخ         تالوكخطوة  

مت كمـا   .  األعـضاء  للدولة  تعزيز التعاون بني البنوك املركزية الوطنية وتنسيق السياسات النقدي        
 األعـضاء   الدولواتفقت  . ترسيخ إجراءات تنسيق السياسات االقتصادية على املستوى األورويب       

على اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة العجوزات املفرطة وحتقيق التقارب بني اقتـصادات البلـدان              
  .املشاركة

  
لعملـة األوروبيـة    ا ل  امس اليورو 1995 ديسمربيف  دريد  مبواعتمد الس األورويب الذي انعقد      

 1الربنامج الزمين للتحول إليـه يف       على  املوحدة، كما وافق على املخطط الفين إلصدار اليورو و        
  .1999يناير 

  
، وضعت مؤسسة النقد األوروبية اإلطار القانوين والتنظيمـي         1996ومع حلول اية ديسمرب     

، 1998 يونيـو    1ويف  . م األورويب للبنوك املركزية   لنظالواللوجيسيت للبنك املركزي األورويب و    
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 ويتألف النظام األورويب للبنوك املركزيـة مـن البنـك           .بدأ هذان اجلهازان يف ممارسة أعماهلما     
املركزي األورويب والبنوك املركزية للبلدان األعضاء يف االحتاد النقدي األورويب، وتتمثل مهمتـه             

وللنظام جهاز واحد لصنع القـرار هـو        . يف منطقة اليورو  األساسية يف ضمان استقرار األسعار      
جملس احملافظني الذي يتكون من األعضاء الستة يف الس التنفيذي للبنـك املركـزي األورويب،         

ويشغل األعضاء هذه املناصب بصفة شخـصية،       . وحمافظي البنوك املركزية األحد عشر املشاركة     
  .ها املركزيةأي أم ال ميثلون بلدانا معينة أو بنوك

  
، مت تثبيت أسعار الصرف بصورة ائية سواء بني عمالت البلدان املشاركة            1999 يناير   1ويف  

شرعت بلدان منطقة اليورو يف تطبيق سياسة نقدية موحدة حيث صـدر            و. أو بينها وبني اليورو   
  .اليورو كعملة قانونية لتصبح عمالت البلدان اإلحدى عشر املشاركة عمالت فرعية

  
 النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وفرنسا، وأملانيا، وإيرلندا، وإيطاليـا،  وتتألف بلدان منطقة اليورو من 

أما بريطانيا والدامنرك والسويد فقد اختارت عدم       . كسمبورغ، وهولندا، والربتغال، وإسبانيا   وول
ك التاريخ ولكنـها    يف ذل االنضمام من البداية، بينما أخفقت اليونان يف اإليفاء مبعايري االنضمام           

ومن ناحية أخرى، فإن الدامنرك عضو . 2001 يناير 1انضمت إىل اموعة بعد مرور عامني يف    
 مما يعين أن الكرون الدامنركي مربوط باليورو وإن كان )ERM II(يف آلية سعر الصرف الثـانية 

  .سعر الصرف غري ثابت
  

اليـورو دور العملـة     ، لعب   2002يناير   1 و 1999 يناير   1وخالل الفترة االنتقالية ما بني      
 يتم   على العمليات املصرفية وتعامالت النقد األجنيب ومل       امقصوركان  املصرفية أي أن استخدامه     

  .تداوله يف صورة عملة ورقية أو معدنية
  

ة، عدنيامل وةورقيبفئتيه ال ،طرح اليورو، سيتم 2002 يناير 1وعقب انقضاء الفترة االنتقالية يف 
 بلدا من البلدان األعضاء ليحل حمل عمالا الوطنية وفق أسعار الصرف احملددة 12 يف لللتداو

وقد بدأت عملية التحول بالفعل لدى بعض تلك البلدان على مستوى ). 1اجلدول (مسبقا 
أما التحول على املستوى الفردي . 2001البنوك واملؤسسات املالية األخرى منذ بداية سبتمرب 

فعندها يتم طرح سبع فئات . 2002 يناير 1بدأ يف اليوم املسمى بيوم اليورو وهو للمواطنني فسي
وسيتم سك حوايل .  بلدا عضوا يف االحتاد األورويب12ورقية ومثان فئات معدنية لليورو يف 

 مليارات عملة ورقية للتداول 10وسيتم طرح .  مليار فئة معدنية50 مليار فئة ورقية و14.9
 مليار كاحتياطي للتعامل مع أي تغريات يف 4.5 بينما يتم االحتفاظ بـ خالل فترة التحول

 664وسيزيد جمموع قيمة الفئات الورقية واملعدنية املطروحة على . الطلب على الفئات الورقية
  . مليار دوالر584مليار يورو أو ما يعادل حوايل 
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 من بلد إىل آخر حبسب اخلطة قد تتباين وترية عملية التحول من العمالت الوطنية إىل اليورو
ففي أملانيا كان آخر تاريخ لتداول املارك األملاين هو اية ديسمرب . الوطنية للتحول لدى كل بلد

. 2002، فسيسمح بتداوله حىت اية فرباير "اإلعالن املشترك"إال أنه متشيا مع . 2001
 يف إيرلندا، 2002 فرباير 9 يف هولندا، وحىت 2002 يناير 28وتكتمل العملية حىت تاريخ 

أما باقي بلدان منطقة اليورو، فستستكمل فيها هذه العملية .  يف فرنسا2002 فرباير 17وحىت 
ومع ذلك، فإنه من املتوقع أن يتم اجلزء األكرب من عملية .  كحد أقصى2002قبل اية فرباير 

ملية، ميكن أن يظل ومن خالل تلك الع. 2002التحول خالل النصف األول من شهر يناير 
من . اليورو والعمالت الوطنية يف التداول الرمسي جنبا إىل جنب وهو ما يعرف بالتداول املزدوج

بعدها، تسحب العمالت الورقية واملعدنية الوطنية بصورة كاملة من التداول لتستكمل بذلك 
  .عملية التحول إىل اليورو

  
  1اجلدول 

  أسعار صرف اليورو
  

  340.750  الدرامخا اليونانية  13.7603  يالشلن النمساو
  0.787564  اجلنيه اإليرلندي  40.3399  الفرنك البلجيكي

  1936.27  اللرية اإليطالية  1.95583  املارك األملاين
  40.3399  فرنك لوكسمبورغ  2.20371  الغيلدر اهلولندي
  200.482  االسكودو الربتغايل  5.94573  املاركا الفنلندي
  166.386  البيزيتا اإلسبانية  6.55957  الفرنك الفرنسي

  
فبقرار . أما بالنسبة للبلدان الواقعة خارج منطقة اليورو، فيتم العمل فيها وفق جدول زمين مماثل

من جملس حمافظي البنك املركزي األورويب، يبدأ البنك يف توزيع الفئات الورقية لليورو على 
 2001 ديسمرب 1وك املركزية اعتبارا من يوم القطاع املصريف من خارج املنطقة من خالل البن

  .2002مما سيسهم يف حتقيق عملية حتول نقدي سلس يف يناير 
  

وتضم البلدانُ الواقعة خارج منطقة اليورو بعض البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب مثل بريطانيا 
إلضافة إىل األطراف  بلدا مرشحا لعضوية االحتاد، مبا فيها تركيا، با13والدامنرك والسويد و

وستؤثر عملية . الثالثة اليت تربطها عالقات اقتصادية وجتارية ومالية ومؤسسية بالبلدان األعضاء
وسندرس بصورة . التحول على كافة هؤالء الشركاء بقدر قوة وطبيعة عالقام مع تلك البلدان

ونكتفي هنا . حقة من الورقةأكثر تفصيال تأثريات تلك العملية على األطراف الثالثة يف مرحلة ال
  .مبناقشة تأثري استراتيجيات اعتماد العملة املوحدة على البلدان املرشحة لعضوية االحتاد األورويب

  
يتعني على البلدان املرشحة لعضوية االحتاد أن تعد اقتصاداا هلذا الغرض بوجه عام، وللوحدة 

عمليةُ التحضري هذه وضع سياسات اقتصادية وتتطلب . النقدية والعملة املوحدة بصورة خاصة
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ونقدية ومالية سليمة مبا يف ذلك نظم سعر الصرف واإلصالحات اهليكلية مبا يتماشى مع املعايري 
. وقد حدد الس االقتصادي واملايل لالحتاد تلك السياسات. والسياسات االقتصادية لالحتاد

مرحلة ما قبل االنضمام إىل :  على ثالث مراحل هيوستستكمل العملية االنتقالية العتماد اليورو
  .العضوية، ومرحلة ما بعد االنضمام إىل العضوية، ومرحلة اعتماد اليورو

  
يتعني خالل مرحلة ما قبل االنضمام، رسم سياسات سعر الصرف حبيث تضمن االستقرار 

هاغن االقتصادية االقتصادي الكلي وتدعم باقي السياسات االقتصادية لإليفاء مبعايري كوبن
  .ولتقريب تلك االقتصادات من اقتصادات البلدان األعضاء يف االحتاد

  
. وبعد االنضمام إىل عضوية االحتاد، لن يكون بوسع البلدان املرشحة اعتماد اليورو على الفور

 فسيتعني عليها أوال اإليفاء بكافة املتطلبات ذات العالقة مبا يف ذلك معايري التقارب اليت نصت
وسيعتمد تقييم مدى اإليفاء بتلك املعايري وباإلجراءات املطلوب اتباعها . عليها قمة ماسترخيت

عقب اعتماد اليورو على مبدأ املعاملة املتكافئة بني الدول املرشحة للعضوية والدول املشاركة 
  .حاليا

  
ة للتداول من ناحية أخرى، لن يسمح للبلدان املرشحة باعتماد اليورو من طرف واحد كعمل

الرمسي على اعتبار أن املبدأ األساسي الذي يرتكز عليه االحتاد االقتصادي والنقدي هو أن اليورو 
لذلك، فإن البلدان املرشحة . ليس وسيلة وإمنا نتيجة ائية للتقارب اهليكلي بني اقتصادات االحتاد

  .ري ماسترخيتستنتظر استكمال التغيريات اهليكلية يف اقتصاداا واإليفاء مبعاي
  

وخالل الفترة اليت تعقب االنضمام وتسبق اعتماد اليورو، سينضم األعضاء اجلدد إىل آلية سعر 
وترتكز هذه اآللية على تعادل مركزي ونطاق تقلب . كمتطلب قانوين) ERM II(الصرف الثانية 

  .لنقصانحمددين مسبقا حبيث تتم إعادة تعديل أية عملة تتجاوز هذا اخلط بالزيادة أو ا
  
  التطورات األخرية يف قيمة اليورو. 2-2
  

حاولنا يف القسم السابق تلخيص اخلطوات الضرورية املؤدية إىل إقامة االحتاد النقدي وإصدار 
 بعد سحب العمالت إال العملية لن تكتملو.  حبسب تسلسلها الزمين، أو اليورو،العملة املوحدة

  .من التداولللبلدان األعضاء الوطنية 
  

.  دوالرا1.1785، كانت قيمته اإلمسية تعادل 1999 يناير 1عندما صدر اليورو ألول مرة يف 
 1.005، تدهورت هذه القيمة يف األسواق العاملية للعمالت إىل إال أنه يف اية العام نفسه
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استمر هذا على الرغم من كافة التوقعات اإلجيابية، و. ٪17.3دوالرا وهو هبوط بنسبة حوايل 
وقد بلغت هذه . 2000نوفمرب شهر  دوالرا يف اية 0.856 إىل 2000فاض خالل عام االخن

 عن قيمته ٪30 حوايل  هبوط بنسبةوهو ،2001 نوفمرب 15 كما يف ، دوالرا0.88القيمة 
  .1999عند إصداره يف يناير 

  
  2اجلدول 

  املؤشرات الرئيسية يف االقتصادات الكربى
    )٪متوسط الزيادة السنوية، (

  اليابان  الواليات املتحدة  منطقة اليورو  
   الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

1998  2.7  4.4  -2.5  
1999  2.7  4.1  0.8  
2000  3.5  4.1  1.5  
  0.5-  1.3  1.8  )توقعات( 2001
  0.2  2.2  2.2  )توقعات( 2002

        أسعار املستهلك
1998  1.1  1.6  0.6  
1999  1.2  2.2  -0.3  
2000  2.4  3.4  -0.6  
  0.7-  3.2  2.7  )توقعات( 2001
  0.7-  2.2  1.7  )توقعات( 2002

        البطـــالة
1998  10.8  4.5  4.1  
1999  9.9  4.2  4.7  
2000  8.8  4.0  4.7  
  5.0  4.7  8.4  )توقعات( 2001
  5.6  5.3  8.4  )توقعات( 2002

االقتصاد العاملي، أكتوبر وضع ، و10، ص 2000وضع االقتصاد العاملي، أكتوبر صندوق النقد الدويل، : املصدر
  .11، ص 2001

  
إىل األداء  وقد يعود أحدها    .  الكامنة وراء هذا التطور     الرئيسية من الصعب مبكان تفسري األسباب    

ـ   1999عام  االقتصادي القوي للواليات املتحدة يف       الركود الـذي شـهده النمـو        مقارنة ب
منـذ بدايـة    ريكي فترة منو طويلـة      فقد شهد االقتصاد األم   . االقتصادي لدى االحتاد األورويب   

حيث تراجعت نسبة البطالـة      1999واقترب من مستوى االستخدام الكامل يف عام        التسعينات  
 وهو أدىن مستوى هلا على مدى ثالثني عاما، كما اخنفض معدل التضخم إىل نـسبة                ،٪4.2إىل  

فائدة املطبقـة علـى      الفرق بني أسعار ال    أما السبب الثاين فقد يكون هو     .  يف نفس العام   2.2٪
 .املستثمرين يفضلون استثمار أمواهلم بالدوالر بدال مـن اليـورو          عمالت تلك البلدان مما جعل    
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فعندما صدر اليورو ألول مـرة     . ولعل السبب الثالث نفسي نظرا لضعف الثقة يف العملة اجلديدة         
بـصورة  ففي حني مت استخدامه كوحدة حـساب أو،         .  كانت وظائفه حمدودة   عملة مصرفية ك

  .جزئية، كمخزن للقيمة، مل يتم استخدامه كأداة للتبادل، وهي أوىل الوظائف األساسية للنقود
  

 وخالل عام 2000ومع ظهور عالمات تراجع النشاط االقتصادي األمريكي يف أواخر عام 
، تراجعت التوقعات حول مدى قوة الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية األخرى 2001

 وظلت 2000لذلك استقرت قيمة اليورو مقابل الدوالر يف أواخر عام .  اليورووخصوصا
  .2001كذلك خالل األرباع الثالثة األوىل من عام 

  
ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من حدوث انتعاش طفيف يف أداء بلدان االحتاد خالل عام 

هذا االنتعاش مل ، إال أن )2اجلدول  (1999 و1998 عقب الركود الذي شهده عاما 2000
وبسبب التأثريات السلبية الرتفاع أسعار . يكن بالقدر الكايف لرفع قيمة اليورو مقابل الدوالر

ال تبشر التوقعات األخرية النفط على اقتصادات تلك البلدان وتراجع ثقة قطاع األعمال، فإن 
لذلك، . 2002 وبداية عام 2001ات خالل عام االقتصادتلك  يف أداء  كبريحتسنحبدوث 

فعلى الرغم من وقف االجتاه املتراجع يف قيمة اليورو، فإنه من غري املتوقع أن تعود قيمة اليورو 
. 1999 إىل مستواها عند إصداره ألول مرة يف يناير 2002مقابل الدوالر خالل أوائل عام 

لركود الذي ومع ذلك، فإا قد ترتفع مقابل الني الياباين خالل نفس الفترة نظرا الستمرار ا
  .يشهده االقتصاد الياباين

  
  انعكاسات إصدار اليورو .3

  
تعرف النقود عموما بأا سلعة مقبولة على نطاق واسع كأداة للتبادل يتم تداوهلا من شخص إىل 

وهي تسهلُ التعامالت التجارية احمللية والدولية وتستخدم لألغراض . آخر ومن بلد إىل آخر
وهي األداة اليت يتم من خالهلا . كما أا مقياس للثراء وخمزن للقيمة. مسية على السواءاخلاصة والر

وجممل القول، إن للنقود ثالث وظائف رئيسية، فهي خمزن . حتديد األسعار والتعبري عن القيم
  .للقيمة، وأداة للتبادل، ووحدة حساب

  
ألغراض االستثمارية والتمويلية يف القطاع أما بالنسبة لوظيفتها كمخزن للقيمة، فهي تستخدم ل

  .اخلاص وكاحتياطي من قبل البنوك املركزية والسلطات النقدية
  

وأما بالنسبة لوظيفتها كأداة للتبادل، فهي تستخدم يف تبادل السلع واخلدمات ضمن التعامالت 
 البنوك املركزية والسلطات كما تستخدمها. احمللية والدولية ويف تبادل العملة على املستوى الدويل
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النقدية كعملة تدخل للحفاظ على تعادل العملة الوطنية عند مستوى معني مقابل باقي العمالت 
  .األخرى

  
وبالنسبة لوظيفتها كوحدة حساب، فهي تستخدم لتسعري أو حتديد قيمة السلع واخلدمات يف 

بعملة دولية صعبة أو بسلة من العمالت االستعمال اخلاص وللتثبيت، أي ربط قيمتها الدولية 
  .املختلفة لألغراض الرمسية

  
ومن هذه الزاوية فإن الوحدة النقدية األوروبية مل . ينتظَر من النقود أن تؤدي كافة تلك الوظائف

وقد . تكن نقودا باملعىن الكامل للكلمة وإمنا كانت سلة من كافة العمالت األوروبية تقريبا
كما كانت . كوحدة حساب تعتمد قيمتها على قيمة العمالت املكونة هلاكانت تستخدم 

إال أا مل . تستخدم كمخزن للقيمة مبعىن أن قدرا كبريا من الدين اخلاص والعام كان يقَيم ا
  .تطْرح للتداول الرمسي ومل تصدر يف شكل عمالت ورقية ومعدنية

  
وعندها ستتبني اآلثار اليت . 2002 يناير 1 الوظائف اعتبارا من وسيتوىل اليورو أداء كافة تلك

. سيولدها على اقتصادات بلدان منطقته واقتصادات األطراف الثالثة وخصوصا منها البلدان النامية
ويقَيم هذا القسم من الورقة االنعكاسات املمكنة لتداول اليورو على اقتصادات البلدان النامية 

األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، وهي االنعكاسات اليت ستتوقف حتما على وكذلك البلدان 
  .طبيعة ومدى قوة العالقات اليت تربط بني بلدان منطقة اليورو واألطراف الثالثة

  
  اليورو كمخزن للقيمة. 3-1
  

ه سيكون لليورو تأثري على قرارات االستثمار على املستوى الدويل وسريتبط ذلك مبدى استقرار
وستلعب تلك القرارات على يد الالعبني االقتصاديني الرمسيني . يف أسواق العمالت العاملية

وقد أعلنت إدارة البنك املركزي األورويب أا . واخلواص من ناحيتها دورا هاما يف تدويل اليورو
د من ومع ذلك، فإن اليورو سيؤدي حتما العدي. ال تعتزم دعم أو إعاقة استخدام اليورو دوليا

  .الوظائف على املستوى الدويل وعلى رأسها دوره كعملة لالستثمار والتمويل الدوليني
  

أما العمالت الرئيسية األخرى فهي الني . على أسواق رأس املال العامليةالدوالر األمريكي يهيمن 
 وتكون .الياباين، واجلنيه اإلسترليين، والفرنك الفرنسي، واملارك األملاين، والفرنك السويسري

تدفقات رؤوس األموال العاملية، مثل استثمارات احلافظة واالستثمارات األجنبية املباشرة والديون 
توزيع الديون ) 1(وكمثال على ذلك، يعرض اجلدولُ امللحق . اخلارجية، يف معظمها بالدوالر

ى تلك ولعل أبرز ما يالحظ عل. اخلارجية طويلة األجل لدى بلدان املنظمة حسب العمالت
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فعلى سبيل املثال، تصل نسبة الدين اخلارجي . الديون هو أن معظمها قائم بالدوالر األمريكي
 بلدا عضوا تتوفر البيانات 46ومن بني . ٪97.9القائم بالدوالر األمريكي على تاجيقستان إىل 
  .ا بلد13يف  ٪60 بلدا وتزيد على 26 يف ٪50حول ديوا اخلارجية، تزيد تلك النسبة على 

  
وتزيد نسبة .  لدى الغابون٪43.6وبالنسبة للفرنك الفرنسي، توجد أعلى نسبة ومقدارها 

  . بلدا عضوا يف منظمة املؤمتر اإلسالمي12 لدى ٪10العقود املقيمة بالفرنك على 
  

 ٪10 لدى تركيا، وهي تزيد على ٪19.5وبالنسبة للمارك األملاين، توجد أعلى نسبة ومقدارها 
  . أعضاء فقط بلدان5لدى 

  
 بلدا تأيت 46 بلدا من أصل 16 لدى ٪10وتزيد حصة الني الياباين يف الدين طويل األجل على 

  ).1اجلدول امللحق  (٪35.2إندونيسيا يف مقدمتها بنسبة 
  

ال ميكن اعتبار تركز الدين طويل األجل لدى البلدان األعضاء باملنظمة يف الدوالر، كما أوجزنا 
فأوال، يعين ارتفاع قيمة الدوالر مقابل العمالت الرئيسية األخرى والعملة . ياأعاله، أمرا إجياب

ثانيا، . الوطنية استمرار تدهور وضع الدين اخلارجي الذي يثقل كاهل اقتصادات البلدان األعضاء
يدفع هذا الوضع بالبلدان إىل االحتفاظ بقدر أكرب من الدوالر األمريكي يف احتياطياا من 

ألجنبية، وإىل تسيري اجلزء األكرب من جتارا اخلارجية بالدوالر، وإىل ربط اقتصاداا العمالت ا
باالقتصاد األمريكي مما يعين أنه كلما شهد االقتصاد األمريكي منوا، وبالتايل ارتفعت قيمة 

من ناحية أخرى، بالنظر إىل وثاقة . الدوالر، ازداد وضع الدين اخلارجي لتلك البلدان تدهورا
لروابط اليت تربط اقتصادات تلك البلدان باالقتصاد األمريكي، فعندما يشهد هذا االقتصاد فترة ا

كساد، فإن البلدان اليت تصدر إليه ستتأثر سلبا وسيتراجع حجم صادراا مبا يؤدي إىل تدهور 
عتماد املكثف وبالتايل، فإن هذا املستوى من اال. موازين مدفوعاا وزيادة حاجتها إىل االقتراض

لذلك، قد ميثل طرح . على شريك واحد قد يلحق الضرر بتلك االقتصادات يف كليت احلالتني
اليورو يف أسواق رأس املال العاملية فرصة أمام البلدان النامية وبلدان املنظمة كي تنوع اقتصاداا 

  .وتغير سياساا االقتراضية
  

يت تشري إىل أن اليورو قد بدأ يف لعب دور هام وأنه أصبح ثاين وبالفعل، توجد بعض العالمات ال
وقد سجلت حصة اليورو يف أدوات . أكثر العمالت استخداما يف التمويل واالستثمار الدوليني

البنك املركزي ( بصورة خاصة 2000 و1999األسواق الدولية زيادة كبرية خالل عامي 
تصر يف الوقت احلايل على بلدان منطقة اليورو، إال أن تلك التطورات تق). 2001األورويب، 
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وإن كان من املنتظر أن تزداد أمهية الدور الذي تلعبه هذه العملة يف املستقبل كعملة للتمويل 
  .واالستثمار الدوليني

  
 مكانته بوصفه ثاين أهم عملة 1999 يناير 1ومن ناحية أخرى، تبوأ اليورو فور صدوره يف 

). 3اجلدول  (2000يف عام  ٪12.7 ونسبة 1999يف عام  ٪12.5نسبة لالحتياطي إذ مثَّلَ 
  .ومن املمكن اعتبار هذه القفزة املفاجئة جناحا كبريا لعملة حديثة املولد وذات وظائف حمدودة

  
فمن . إال أنه عند التمعن يف أداء العمالت الدولية األخرى، يتضح أن أداء اليورو مل يكن باهرا

 لبلدان املنطقة، استحوذت عملة وطنية واحدة، وهي املارك األملاين، على بني العمالت الوطنية
ومثلت ). 3اجلدول  (1991 من احليازات الرمسية من العمالت األجنبية يف عام ٪15.4نسبة 

 من إمجايل ٪1.1بينما مثلت حصة الغيلدر اهلولندي نسبة  ٪3.0حصة الفرنك الفرنسي نسبة 
وباإلضافة إىل تلك العمالت الوطنية، مثلت . ت األجنبية لنفس العاماالحتياطي الدويل من العمال

  .٪10.2الوحدة النقدية األوروبية، كعملة مستقلة، نسبة 
  

وقد أدى االرتفاع الكبري يف حصة العمالت األوروبية من االحتياطي الدويل من النقد األجنيب إىل 
نه خالل عقد التسعينات، ارتفعت إال أ. 1991 يف عام ٪51.3بقاء حصة الدوالر عند نسبة 

 يف عام ٪68.4حصة الدوالر بصفة مستمرة عن مستواها يف العام املذكور لتصل إىل نسبة 
ويف املقابل، شهدت حصة كافة العمالت األوروبية الوطنية تراجعا مستمرا عن . 1999

، ٪12.2، تراجعت حصة املارك األملاين إىل نسبة 1998ففي عام . 1991مستواها يف عام 
كما . ٪0.4، وحصة الغيلدر اهلولندي إىل نسبة ٪1.4وحصة الفرنك الفرنسي إىل نسبة 

واختفت تلك العمالت من الصورة . ٪0.8تراجعت حصة الوحدة النقدية األوروبية إىل نسبة 
  .1999 يناير 1متاما بعد دخول اليورو يف 

  
فبعد دخول . شهدا العمالت األوروبيةإال أنه ينبغي توخي احلذر عند تقييم تلك التطورات اليت 

اليورو وإقامة االحتاد النقدي، أصبحت العمالت األوروبية اليت حتتفظ ا بلدان املنطقة كاحتياطي 
لذلك، فإن حصة اليورو يف احليازات الرمسية من العمالت األجنبية خالل . دويل أصوال حملية

 ن بصورة مباشرة مع 2000 و1999عاميقارحصص العمالت األوروبية يف السنوات  ال ت
أما بعد إجراء التعديالت الالزمة على البيانات، فقد تبني أن احلصة امعة لتلك . السابقة

 .IMF, 2001a, p (1999 كانت مطابقة تقريبا حلصة اليورو يف عام 1998العمالت يف عام 

رو يف االحتياطي العاملي أن كما تبني دراسة حصة عمالت البلدان من خارج منطقة اليو). 101
اليورو مل يتمكن من اللحاق باملستوى امع الذي سجلته العمالت األوروبية خالل األعوام 

ولعل خري شاهد على ذلك القفزة اليت حققتها حصة الدوالر يف االحتياطي العاملي من . السابقة
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ات طفيفة يف  مقابل تغري1999يف عام  ٪68.4 إىل نسبة 1998 يف عام ٪65.9نسبة 
  .حصص باقي العمالت

  
ومن ناحية أخرى، تراجعت حصة الني الياباين يف االحتياطي العاملي من العمالت األجنبية بصورة 

 وبقيت عند نفس 1997 يف اية عام ٪5.2 إىل نسبة 1991 يف عام ٪8.5مستمرة من نسبة 
حصة اجلنيه اإلسترليين ما بني وخالل العقد املنصرم، بقيت . املستوى تقريبا منذ ذلك التاريخ

  .٪1 بينما بقيت حصة الفرنك السويسري عند حوايل ٪4 و٪3نسبيت 
  

. وبالنظر إىل االجتاهات اليت سادت يف البلدان الصناعية، يصبح التغري لصاحل الدوالر أكثر وضوحا
ة من  نقطة مئوي29.9فقد ازدادت حصته يف االحتياطي العاملي من العمالت األجنبية بواقع 

 لتنخفض بدرجة طفيفة إىل 1999 يف عام ٪73.5 إىل نسبة 1991 يف عام ٪43.6نسبة 
 نقطة 0.5 يف الوقت الذي اخنفضت فيه حصة اليورو بواقع 2000 يف عام ٪73.3نسبـة 

  .٪10.2 إىل نسبة ٪10.7مئوية من نسبة 
  

ليورو يف أرصدا الرمسية ومن ناحية أخرى، متيل البلدان النامية إىل االحتفاظ حبصة مرتفعة من ا
 نقطة مئوية 0.7وقد ارتفعت تلك احلصة بواقع . من العمالت األجنبية مقارنة بالبلدان الصناعية

ومل ترتفع حصة . 2000 يف اية عام ٪14.6 إىل نسبة 1999 يف عام ٪13.9من نسبة 
 1991يف عام  ٪63.3الدوالر يف احتياطيات تلك البلدان سوى بنقطة مئوية واحدة من نسبة 

  . على الرغم من هيمنته كعملة االحتياطي الرئيسية2000 يف عام ٪64.3إىل نسبة 
  

 دور عملة االحتياطي يف املاضيبعد التخلي عن العمل بقاعدة الذهب، لعب اجلنيه اإلسترليين 
وعقب انتهاء احلرب العاملية الثانية، تأسس نظام عاملي جديد حتت إشراف . العاملي الرئيسية

ومتكن الدوالر األمريكي من .  ومها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،مؤسسيت بريتون وودز
 عاملية وكعملة بادلإال أن الثقة املوضوعة يف الدوالر كعملة ت. احللول حمل اجلنيه اإلسترليين
ن  وأوحى النجاح الذي حققه االحتاد األورويب بأ. السبعيناتخاللاحتياطي بدأت يف التناقص 

العملة األوروبية اجلديدة، اليورو، ستلعب بسهولة دور عملة االحتياطي ورمبا حتل يف املستقبل 
إال أن التطورات اليت حدثت على أرض الواقع كانت يف االجتاه . حمل الدوالر يف هذا اال

ة فقد اخنفضت قيمة اليورو كعملة مصرفية مقابل العمالت العاملية الرئيسية مقارن. املعاكس
  .بالقيمة اليت كان عليها عند بداية صدوره

  
وقد تأثرت معظم البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، وخصوصا الواقعة منها يف إقليم 

أعضاء بتراجع نظرا للعالقات الوثيقة اليت تربطها ذا الاملتوسط والشرق األوسط وإفريقيا، سلبا 
 ذلكاليورو خسائر فادحة من جراء بيت لديها احتياطيات وتكبدت البلدان ال. االحتاد األورويب

  .االخنفاض
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  3اجلدول 
  1حصة العمالت يف األرصدة الرمسية من النقد األجنيب

  
  السنوات  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000

  كافة البلدان
  الدوالر  51.3  55.3  56.7  56.6  57.0  60.3  62.4  65.9  68.4  68.2

  الني  8.5  7.6  7.7  7.9  6.8  6.0  5.2  5.4  5.5  5.3
  اجلنيه اإلسترليين  3.3  3.1  3.0  3.3  3.2  3.4  3.7  3.9  4.0  3.9
  الفرنك السويسري  1.2  1.0  1.1  0.9  0.8  0.8  0.7  0.7  0.7  0.7

2
12.

7  
2
12.

  اليورو  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  5
  املارك األملاين  15.4  13.3  13.7  14.2  13.7  13.1  12.9  12.2  ―  ―
  الفرنك الفرنسي  3.0  2.7  2.3  2.4  2.3  1.9  1.4  1.4  ―  ―
  الغيلدر اهلولندي  1.1  0.7  0.7  0.5  0.4  0.3  0.4  0.4  ―  ―
الوحدة النقدية   10.2  9.7  8.2  7.7  6.8  5.9  5.0  0.8  ―  ―

  3األوروبية 
   4عمالت أخرى  6.2  6.6  6.6  6.5  8.9  8.3  8.4  9.3  8.9  9.2

  البلدان الصناعية
  الدوالر  43.6  48.8  50.2  50.8  51.8  56.1  57.9  66.7  73.5  73.3

  الني  9.7  7.6  7.8  8.2  6.6  5.6  5.8  6.6  6.5  6.5
  اجلنيه اإلسترليين  1.8  2.4  2.2  2.3  2.1  2.0  1.9  2.2  2.3  2.0
  الفرنك السويسري  0.8  0.4  0.3  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2

2
10.

2  
2
10.

  اليورو  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  7
  املارك األملاين  18.3  15.1  16.4  16.3  16.4  15.6  15.9  13.4  ―  ―
  الفرنك الفرنسي  3.1  2.9  2.6  2.4  2.3  1.7  0.9  1.3  ―  ―
  الغيلدر اهلولندي  1.1  0.4  0.4  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  ―  ―
الوحدة النقدية   16.6  16.7  15.2  14.6  13.4  12.0  10.9  1.9  ―  ―

  3األوروبية 
   4عمالت أخرى  4.9  5.7  4.8  5.0  7.0  6.7  6.4  7.4  6.9  7.6

  البلــدان الناميــة
  الدوالر  63.3  64.4  64.3  63.0  62.4  64.4  66.2  65.3  64.6  64.3

  الني  6.7  7.7  7.5  7.6  7.0  6.5  4.7  4.5  4.7  4.4
  اجلنيه اإلسترليين  5.5  4.1  4.0  4.4  4.4  4.8  5.1  5.2  5.3  5.2
  السويسريالفرنك   1.8  1.9  2.0  1.7  1.5  1.4  1.1  1.1  1.1  1.1

  اليورو  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  13.9  14.6
  املارك األملاين  10.8  10.8  10.5  11.9  11.0  10.6  10.3  11.3  ―  ―
  الفرنك الفرنسي  2.7  2.3  2.0  2.4  2.3  2.0  1.8  1.5  ―  ―
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  )يتبع(
  

  3تابع اجلدول 
  1حصة العمالت يف األرصدة الرمسية من النقد األجنيب

  

  السنوات  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000
  الغيلدر اهلولندي  1.0  1.0  1.0  0.8  0.6  0.5  0.6  0.5  ―  ―
الوحـدة النقدية   ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―

  3األوروبية 
    4عمالت أخرى   8.2  7.7  8.7  8.1  10.9  9.8  10.1  10.7  10.4  10.4

  .103، ص 2001مرب ، سبت2001التقرير السنوي ، )2001a(صندوق النقد الدويل : املصدر
  . بسبب عملية التقريب100قد ال يكون جمموع األرقام مساويا لـ: مالحظة

 ال يتضمن اجلدول سوى البلدان األعضاء يف صندوق النقد الدويل اليت تقَدم بيانات حول أرصدا الرمسية من 1
  .العمالت األجنبية

ت املتداولة سابقا ألا ال تشمل املبالغ املقيمة بالعملة اجلديدة  ال تتناسب هذه احلصة مع احلصة اإلمجالية من العمال2
  .1999 يناير 1واليت حتصلت عليها البلدان املعنية عند حتويل أرصدا من العمالت الوطنية إىل اليورو يف ) اليورو(
حتياطيات من هذه وقد كانت اال.  عند حساب حصص العمالت، تعامل الوحدة النقدية األوروبية كعملة مستقلة3

الوحدة لدى السلطات النقدية يف شكل مطالبات على القطاع اخلاص وعلى مؤسسة النقد األوروبية اليت كانت تصدر 
تلك الوحدات بصورة رمسية إىل البنوك املركزية لبلدان االحتاد األورويب من خالل تبادالت متجددة مقابل اإلسهام 

 ديسمرب 31ويف . نوك من الذهب ومن احتياطيها من الدوالر األمريكي من إمجايل أرصدة تلك الب٪20بنسبة 
، مل تعد الوحدات النقدية األوروبية الرمسية مربوطة بالذهب والدوالر مما أدى إىل اخنفاض شديد يف حصتها يف 1998

 عن وحدات صادرة ، فقد كانت عبارة1998أما األرصدة املتبقية منها لعام .  مقارنة بالعام السابق1998اية عام 
  .، مت حتويل تلك األرصدة تلقائيا إىل اليورو1999 يناير 1ويف . عن القطاع اخلاص عادة يف شكل إيداعات وسندات

 يعادل الباقي الفرق بني إمجايل احتياطيات البلدان األعضاء يف صندوق النقد الدويل من العمالت األجنبية وجمموع 4
  . يف اجلدولاالحتياطيات بالعمالت املذكورة

 تعتمد احلسابات اخلاصة ذه اموعة على تقديرات خرباء صندوق النقد الدويل بدرجة أكرب مما هي عليه بالنسبة 5
  .للبلدان الصناعية

  
  اليورو كأداة للتبادل. 3-2
  

بعد استكمال املرحلة األخرية من إقامة االحتاد االقتصادي والنقدي بإصدار اليورو، ستظهر 
فمن الناحية النظرية، يكون لترتيبات التكامل . ت األولية لذلك يف جمال التجارة الدوليةالتأثريا

اإلقليمي، مثل منطقة التجارة احلرة واالحتاد اجلمركي والسوق املشتركة واالحتاد االقتصادي 
وسيؤثر حتويل التجارة . حتويل التجارة، والثاين هو خلق التجارةاألول هو : والنقدي، تأثريان

سلبا على اقتصادات األطراف الثالثة على اعتبار أن أعضاء التجمع اإلقليمي، وهو االحتاد 
األورويب يف هذه احلالة، سيشرعون يف الشراء من بعضهم البعض بدال من الشراء من األطراف 

  .الثالثة مما سيؤدي إىل تدهور العالقات التجارية بني بلدان االحتاد والبلدان األخرى
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ة أخرى، سييسر تداولُ العملة املوحدة يف أسواق كافة بلدان منطقة اليورو التبادالت ومن ناحي
وستختفي التعقيدات الروتينية والشكليات املتعلقة بالدفوعات وأدوات . التجارية بني تلك البلدان

. مالدفع والتبادالت النقدية وتكاليف املعامالت واملصاريف البنكية مثل العموالت والرسو
وبالتايل سيفَضلُ املستهلكون واملنتجون شراَء السلع واخلدمات األوروبية مما سيؤثر سلبا على 
املنتجات التصديرية للشركاء التجاريني الرئيسيني لالحتاد وخصوصا منهم البلدان ااورة يف إقليم 

اء يف منظمة املتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق األوسط وعلى رأسها البلدان األعض
وستظهر نتائج تلك التأثريات السلبية بصورة أوضح يف تلك البلدان على املديني . املؤمتر اإلسالمي

أما على املدى الطويل، فقد تؤدي التأثريات اإلجيابية خللق التجارة إىل . القصري واملتوسط
    .التخفيف من حدة التأثريات السلبية لتحويلها

 حصة الصادرات إىل االحتاد األورويب يف إمجايل صادرات بلدان 2يبني اجلدول امللحق رقم 
بكثري حصة ) ٪69.9(وتفوق حصة بلدان املنظمة يف إقليم املتوسط . منظمة املؤمتر اإلسالمي

وفيما . 2000يف عام ) ٪18.4(وباقي املناطق ) ٪33.8(نظرياا يف إفريقيا جنوب الصحراء 
الصحراء األعضاء يف املنظمة، فقد تراجعت حصة االحتاد يتعلق بصادرات بلدان إفريقيا جنوب 

وكذلك . 2000 يف عام ٪33.8 إىل نسبة 1998 يف عام ٪41.4األورويب فيها من نسبة 
 يف العام ٪20.5احلال بالنسبة ملتوسط بلدان املنظمة ككل حيث تراجعت تلك احلصة من نسبة 

ضع نفسه ال ينطبق على بلدان املنظمة يف إقليم إال أن الو.  يف العام الثاين٪18.4األول إىل نسبة 
 يف عام ٪64.9بل على العكس، فقد زادت تلك احلصة من نسبة . املتوسط كمجموعة فرعية

إال أنه عند دراسة التطورات اليت شهدها كل بلد . 2000 يف عام ٪69.9 إىل نسبة 1998
امني فقط لدى كل من مصر يف اموعة، يتبني أن هذه احلصة تراجعت بصورة كبرية خالل ع

أما يف بلدان أخرى مثل اجلزائر وليبيا، فإن هذه احلصة يف ازدياد يرجع . واألردن ولبنان وتونس
كما يالحظُ منو هذه احلصة يف تركيا وهي حالة استثنائية نظرا . أساسا إىل ارتفاع أسعار النفط

د أن انضمت بالفعل إىل االحتاد لكوا يف مرحلة االنضمام إىل عضوية االحتاد األورويب بع
    .اجلمركي

 عموما إىل اخنفاض حصة الصادرات إىل االحتاد 2تشري البيانات املعروضة يف اجلدول امللحق رقم 
ويالحظُ أن األمر نفسه ينطبق على . األورويب يف إمجايل صادرات البلدان األعضاء يف املنظمة

فقد تراجعت حصة االحتاد يف واردات البلدان . )3اجلدول امللحق رقم (واردات تلك البلدان 
يف عام  ٪50.9 إىل نسبة 1998 يف عام ٪55.7املتوسطية األعضـاء يف املنظمة من نسبة 

وكذلك األمر بالنسبة للبلدان األعضاء يف إفريقيا جنوب الصحراء حيث تراجعت تلك . 2000
عضاء حيث تراجعت من نسبة ، ولباقي البلدان األ٪40.0 إىل نسبة ٪45.2احلصة من نسبة 

وتشري البيانات اخلاصة بالتجارة اخلارجية لبلدان .  خالل نفس الفترة٪19.3 إىل نسبة 24.8٪
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املنظمة بوضوح إىل تأثرها سلبا كلما رفع االحتاد من مستوى التكامل اإلقليمي واالقتصادي بني 
    .أعضائه وأصبح أكثر انغالقا على نفسه

 مباشرة، وهي الفترة اليت مل 1999لوضع عقب إصدار اليورو يف يناير وتعكس البيانات نفسها ا
إال أن التأثريات السلبية على بلدان املنظمة ومناطق . يكن فيها اليورو متداوال على نطاق كامل

املتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق األوسط ستصبح أكثر وضوحا بعد استكمال االحتاد 
  .2002النقدي يف عام 

  
د يؤدي قيام تكامل اقتصادي إقليمي إىل خلق فرص التجارة نظرا لزيادة النشاط التجاري لدى ق

وسيؤدي استخدام عملة موحدة إىل زوال تكاليف التعامالت . البلدان األعضاء يف اموعة
كما ستزول خماطر . التجارية واملالية من قبيل الرسوم والعموالت املصرفية بني البلدان األعضاء

صرف بصورة كاملة مما سريفع من الكفاءة االقتصادية يف التعامالت التجارية واملالية ويعزز ال
ومن شأن ذلك حفز النشاط االقتصادي واالستثمارات والنمو . استقرار االقتصاد الكلي

وبارتقاء بلدان منطقة اليورو إىل مستويات أعلى من اإلنتاج . االقتصادي والتنمية الشاملة
إال أنه من غري الصعب التنبؤ مبدئيا . زداد طلبها على الواردات من األطراف الثالثةوالدخل، سي

بأن الزيادة يف الطلب على صادرات األطراف الثالثة ستكون أقل من مثيلتها بالنسبة للمنتجات 
 وبعبارة أخرى، فإن بلدان االحتاد ستجين اجلزء األكرب من املزايا. الواردة من دول االحتاد ذاا

أما األطراف الثالثة، ونقصد ا البلدان األعضاء يف املنظمة . اليت سيدرها عامل خلق التجارة
وخاصة منها الواقعة يف أقاليم املتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق األوسط، فقد تنال قدرا 

 وحصة هذه أصغر من املزايا حبسب مدى قوة عالقاا التجارية بالبلدان األعضاء يف منطقة اليورو
  .األخرية من صادرات تلك البلدان

  
سيتوقف التأثري الصايف لعاملَي خلق التجارة وحتويلها أساسا على كيفية ومدى تكيف اقتصادات 

  .بلدان املنظمة مع التغريات اليت سيشهدها املستقبل
  

ويعين . دومن ناحية أخرى، سيعمل استكمال عملية إصدار اليورو على التقريب بني بلدان االحتا
وبعبارة أخرى، . ذلك قيام منطقة اقتصادية أوسع نطاقا تسري اقتصاداا على نسق متشابه تقريبا

فبينما ستكون عالمات االنتعاش الذي ستشهده منطقة اليورو أكثر وضوحا، فإن عالمات 
أيضا الركود واألزمات االقتصادية والنقدية واملالية يف اقتصادات األطراف الثالثة ستكون هي 

لذلك، فإن على البلدان النامية والبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي تنويع . أكثر وضوحا
اقتصاداا سواء من حيث تشكيلة املنتجات أو من حيث الشركاء التجاريني حىت ال تتأثر سلبا 

  .امة والكثافةبتداعيات األزمات االقتصادية واملالية النابعة من كيان على هذه الدرجة من الضخ
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ففي . وباستكمال عملية إصدار اليورو، سيزداد عدد التعامالت التجارية املقيمة ذه العملة
السابق، كانت املمارسات التجارية الدولية حتتم أن تكون التعامالت بني البلدان األعضاء يف 

 كانت العملة الوطنية االحتاد األورويب واألطراف الثالثة مقيمة بالدوالر األمريكي وخصوصا إذا
فقد كان هذا . للبلد العضو غري قابلة للتحويل دوليا كما هو احلال بالنسبة للدرامخا اليونانية

النوع من التعامالت يتطلب أوال حتويل العملة احمللية إىل الدوالر مث إىل الدرامخا أو العكس مما 
اعفة مثل العموالت املصرفية كان ينطوي بطبيعة احلال على خماطر صرف مزدوجة وتكاليف مض

  .وغريها من الرسوم
  

أما بعد صدور اليورو وحصوله على االعتراف الدويل كعملة قابلة للتحويل، فإن املعامالت 
وسيتم إصدار . املذكورة ستجرى باليورو مباشرة يف منأى عن خماطر الصرف والتكاليف األخرى

ن أن يبدأ اليورو يف لعب دور عملة التدخل وهو كما ميك. وثائق املعامالت أو الفواتري باليورو
ومع بداية استخدام اليورو كعملة للفوترة يف التجارة الدولية، . الدور الذي يلعبه الدوالر حاليا

فمن احملتمل أن يزداد دوره كعملة تدخل سواء يف املعامالت اليت تضم بلدا عضوا يف منطقته أو 
إىل أن ) يف صرف العمالت( كعملة فوترة ودفع وتدخل وسيؤدي تزايد دور اليورو. من خارجها

يلعب أدوارا أخرى وخصوصا يف أسواق رأس املال العاملية مثل إصدار االئتمانات امعة 
وسيصاحب ذلك أيضا زيادة يف دوره كعملة لالحتياطي . والسندات واألسهم املقيمة باليورو

ت فهي استفادة أسواق املال األوروبية وحتوهلا إىل أما احملصلة النهائية لكافة تلك التطورا. الدويل
  .أسواق متنامية تتمتع باملزيد من التماسك والسيولة

  
ويف ضوء تلك التوقعات، ميكن القول بأنه يف حالة متكُّن العملة اجلديدة من ترسيخ مركزها يف 

  .قيمة باليورواألسواق املالية العاملية، فقد يظهر حتول تدرجيي لصاحل األصول املالية امل
  
  اليورو كوحدة حساب. 3-3
  

هناك حاجة لعملة موحدة من أجل حتديد قيمة أي منتوج وتسجيل وجتميع كافة النشاطات 
وبالنسبة لألغراض . وتلعب النقود هذا الدور كعملة للتسعري يف االستعماالت اخلاصة. االقتصادية

ل دوليا كأداة من أدوات نظم أسعار الرمسية، ميكن استخدام العمالت الصعبة القابلة للتحوي
الصرف مبعىن أن يربط البلد عملته بسعر ثابت مع عملة رئيسية قابلة للتحويل تكون هي عملة 

  .الربط
  

وباستثناء بعض األسواق املعدودة مثل سوق املطاط يف ماليزيا، وسوق النحاس والرصاص يف 
اق السلع الدولية تقريبا الدوالر لندن، وسوق القصدير يف كواال ملبور، تستخدم كافة أسو
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واالحتماالت كبرية يف أن يستمر هذا االجتاه يف املستقبل إذ من غري . األمريكي كعملة للتسعري
  .املنتظر أن يلعب اليورو أي دور يذكر كعملة للتسعري

  
 األورويب أما بالنسبة لدوره يف نظم أسعار الصرف لدى البلدان الثالثة، فقد تبين للبنك املركزي

 بلدا إذ يمثِّلُ العملة املتداولة بصورة مباشرة يف 56أن اليورو يلعب دورا ما يف تلك النظم لدى 
وقد بدأ اليورو يف لعب هذا الدور يف مرحلة مبكرة . بعض البلدان وعملة الربط يف البعض اآلخر

ة وثيقة ببلدان االحتاد، وبدأت البلدان اليت تربطها عالقات اقتصادي. 1999منذ صدوره يف يناير 
وخصوصا منها فرنسا وأملانيا وإسبانيا والربتغال، يف ربط عمالا باليورو واالحتفاظ جبزء من 

ويعد هذا التطور عالمة ثقة يف السياسات النقدية اليت تتبعها بلدان منطقة . احتياطياا ذه العملة
  .حتاد على الصعيد العاملياليورو ويف الدور الذي ينتظَر أن يلعبه اال

  
 1 بلدا عضوا يف منطقته اعتبارا من 12وإضافة إىل أنه سيصبح العملة القانونية املتداولة لدى 

، فسيبدأ تداول اليورو كذلك يف مناطق غوادلوب ومارتينيك وغويانا الفرنسية 2002يناير 
لفاتيكان وموناكو كما أصبحت كل من سان مارينو وا. ورييونيون وجزر آزور وجزر كناري

مؤهلة الستخدام اليورو كعملة رمسية بعد االتفاقيات النقدية اليت وقعتها مع االحتاد األورويب 
كما سيتداول اليورو بصورة فعلية يف أندورة ). 42، ص 2001البنك املركزي األورويب، (

. بانية كانا متداولني هناكالواقعة بني فرنسا وإسبانيا على اعتبار أن الفرنك الفرنسي والبيزيتا اإلس
  ).42: ، ص2001البنك املركزي األورويب، (وسيتداول اليورو كذلك يف كوسوفا ومونتنيغرو 

  
 يف نظم سعر صرفها، وهي البوسنة 1وقد قامت ثالثة من البلدان اليت تطبق ترتيبات جملس العملة

  .واهلرسك وبلغاريا وإستونيا، بربط عمالا الوطنية باليورو
  
. ن ناحية أخرى، كانت بني فرنسا والربتغال اتفاقيات حول سعر الصرف عند إصدار اليورووم

 وفرنك جزر القمر مربوطني 2ومتشيا مع تلك االتفاقيات، كان فرنك االحتاد املايل اإلفريقي
ونظرا لوقف . بالفرنك الفرنسي بينما كان إسكودو الرأس األخضر مربوطا باإلسكودو الربتغايل

وستبلِّغُ فرنسا .  اتني العملتني، فسيحل اليورو حملهما كعملة ربط ضمن تلك االتفاقياتالتعامل
والربتغال األجهزةَ املعنية بتنفيذ تلك االتفاقيات ضمن االحتاد األورويب، مبا فيها اللجنة األوروبية 

                                                           
هو نظام نقدي يرتكز على التزام قانوين صريح باستبدال العملة احمللية بعملة أجنبية حمددة على أساس سعر  1

  .صرف ثابت
ويضم (غرب إفريقيا تتألف منطقة االحتاد املايل اإلفريقي من احتادين للعملة مها االحتاد االقتصادي والنقدي ل 2

، واجلماعة االقتصادية )توغو، والسنغالو ،النيجر، ومايلو ،غينيا بيساوو ،كوت ديفوارو ،بوركينا فاسو، وبنني
، والكونغو، وغينيا االستوائية، تشاد، ومجهورية إفريقيا الوسطى، والكامريونوتضم (والنقدية لدول وسط إفريقيا 

  .ظمة املؤمتر اإلسالمي مكتوبة بالبنط العريضالبلدان األعضاء يف من). الغابونو
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ومن بني . توالبنك املركزي، بأي تغيريات تجرى على سعر التعادل بني اليورو وتلك العمال
 بلدا 11البلدان األربعة عشر األعضاء يف منطقة فرنك االحتاد املايل اإلفريقي وجزر القمر، يوجد 

عضوا يف منظمة املؤمتر اإلسالمي مما يعين أن تلك البلدان ستتأثر بصورة مباشرة بأي تغريات تطرأ 
  .على قيمة اليورو

  
  4اجلدول 
  بط أنظمة سعر صرفها باليوروالبلدان األعضاء يف املنظمة اليت ترت

  )2001 مارس 26كما يف (
  

  نظام سعر الصرف مربوط مع خصائص الترتيب
نطاق تقلب بنسبة 

7.25٪ 
حقوق السحب 

 البحرين مربوط اخلاصة

 
سلة من عمالت 
الشركاء التجاريني مبا 

 فيها اليورو
 بنغالديش مربوط

 جزر القمر مربوط اليورو ثابت
حقوق السحب  رمربوط فعليا بالدوال

 األردن مربوط اخلاصة

نطاق تقلب بنسبـة 
1.5٪  

 ربط فعلي بالدوالر

سلة عمالت غري 
معلنة قابلة للتعديل 
ومن احملتمل أا 

 تتضمن اليورو
 الكويت مربوط

حقوق السحب  نطاق تقلب واسع
 ليبيا مربوط اخلاصة

ميكن أن يتذبذب 
 ٪0.3السعر بنسبة 

 بالزيادة أو النقص

ت غري سلة عمال
معلنة من احملتمل أن 
يشكل اليورو أهم 

 عناصرها
 املغرب مربوط

نطاق تقلب بنسبة 
7.25٪  

 مربوط فعليا بالدوالر
حقوق السحب 

 قطر مربوط اخلاصة

  ثابت
 مربوط فعليا بالدوالر

حقوق السحب 
 السعودية مربوط اخلاصة

سعر الصرف يتبع 
 اليورو

سلة عمالت غري 
معلنة من احملتمل أن 

ل اليورو أهم يشك
 عناصرها

 تونس نطاق تقلب زاحف

نطاق تقلب بنسبة 
7.25٪  

 مربوط فعليا بالدوالر
حقوق السحب 

 اإلمارات مربوط اخلاصة

فرنك االحتاد املايل  مربوط اليورو ثابت
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 اإلفريقي
، 2001، ، البنك املركزي األورويباستعراض الدور الدويل لليورو، )2001(البنك املركزي األورويب : املصدر

  .44: ص
  

 من سلة حقوق السحب اخلاصة لصندوق النقد الدويل ٪29ونظرا لكون اليورو ميثل نسبة 
، فإن البلدان اليت ربطت عمالا بتلك احلقـوق ستتأثر بدورها 2001 ينـاير 1اعتبارا من يوم 

سحب اخلاصة لذلك فإن البلدان األعضاء يف املنظمة اليت ربطت عمالا حبقوق ال. بوضع اليورو
وليس بصورة مباشرة باليورو ستتأثر هي األخرى بصورة غري مباشرة بالتطورات اليت تشهدها 

إال أنه على الرغم من أن العمالت الوطنية لكل من األردن وقطر . هذه العملة يف املستقبل
اليت تطرأ والسعودية واإلمارات مربوطة رمسيا حبقوق السحب اخلاصة، فإا ستتبع فعليا التغريات 

ويف البلدان اليت تربطها عالقات اقتصادية وثيقة باالحتاد األورويب . على الدوالر األمريكي
كاملغرب وتونس مثال، ترتبط أسعار الصرف بصورة وثيقة باليورو نظرا ألنه ميثل أهم عملة يف 

 البلدان  وضع4ويلخص اجلدول . سلة العمالت اليت ترتبط ا العمالت الوطنية لتلك البلدان
  .األعضاء يف املنظمة اليت ترتبط أنظمة سعر الصرف فيها باليورو

  
  اخلالصـــــة .4

  
أنه سيربز كعملة قوية مقابـل العمـالت        حبيث  لقد كانت التوقعات األولية حول اليورو إجيابية        

 كعملة عامليـة    مدخت أن يس  قَّعوكما كان يت  . العاملية الرئيسية مثل الدوالر األمريكي والني الياباين      
ويف إطار  .  االحتياطية للبنوك املركزية    التمويلية واالستثمارات واألرصدة والصرف  يف التعامالت   

التوقعات، بدأت البنوك املركزية والسلطات النقدية يف البلدان النامية، مبـا فيهـا البلـدان                تلك
واستثمارية وثيقة ببلدان االحتاد    األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، اليت تربطها عالقات جتارية          

 .1999 ينـاير    1اليورو منذ إصداره يف     بيف االحتفاظ بأرصدة احتياطية     ، على الفور    األورويب
. ٪15وقد ازدادت حصة اليورو يف أرصدة تلك البلدان من العمالت األجنبية إىل نسبة حـوايل            

دوالر أدى إىل تكبد تلك البلدان      إال أن االخنفاض الذي طرأ بعد ذلك على قيمة اليورو مقابل ال           
  .خسائر يف احتياطياا بسبب التغريات يف سعر التعادل بينه وبني الدوالر

  
كما أدى ذلك التراجع يف قيمة اليورو إىل أن تصبح السلع واخلدمات األوروبية أرخـص مـن                 

فسية لبلدان منطقة   مثيالا الواردة من الواليات املتحدة وهو ما من شأنه أن يزيد من القدرة التنا             
كما أن حتسن األداء االقتصادي وارتفاع النمو من شأما         . اليورو ويعزز من نشاطها االقتصادي    

إال أن النتيجـة    . زيادة الطلب على الواردات من األطراف الثالثة وخصوصا من البلدان الناميـة           
اليورو مثل أملانيا وإيطاليـا،     فبينما تباطأ النمو يف بعض البلدان الكربى يف منطقة          . كانت ممتزجة 

ونتيجة لتباين أداء اقتصادات بلدان املنطقة وقلـة        . فقد زادت وتريته يف بلدان أخرى مثل فرنسا       
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ثقة قطاع األعمال يف الدور غري املكتمل لليورو كعملة قائمة الذات، فقد أخفقت بلدان منطقة                
  .راليورو عموما يف االستفادة من اخنفاض قيمته مقابل الدوال

  
أي أنه مل يكن . ، مل يكن عملة مكتملة الشروط1999 يناير 1عندما صدر اليورو ألول مرة يف   

فقد كان دوره يقتصر على كونه وحدة       . مؤهال للقيام بالوظائف األساسية للنقود يف أي اقتصاد       
ل يف  حساب وخمزن للقيمة وليس أداة للتبادل إذ أنه كان عملة مصرفية فحسب ومل يطْرح للتداو              

، فسيصبح عملة باملعىن الكامل للكلمة وسيؤدي    2002 يناير   1أما اعتبارا من يوم     . ذلك الوقت 
وعندها فقط ستتضح تأثرياته احلقيقية على اقتصادات بلـدان         . كافة الوظائف اليت تؤديها النقود    

اء يف منظمة   املنطقة وعلى اقتصادات األطراف الثالثة وعلى رأسها البلدان النامية والبلدان األعض          
  .املؤمتر اإلسالمي

  
وتشري بعض االنعكاسات املبدئية اليت جرى حتليلها يف هذه الورقة إىل أن عواقب تداول اليـورو                

  .لن تكون إجيابية على البلدان النامية بوجه عام وعلى بلدان املنظمة بصورة خاصة
  

تفي خماطر سعر الـصرف   ، ستخ 2002 يناير   1 بلدا أوروبيا يوم     12فمع بدء تداول اليورو يف      
متاما فيما بني تلك البلدان وتتوقف كافة أشكال الرسوم والعموالت اليت كانت تـدفع خـالل                

أي أن االحتاد االقتصادي واملـايل      . عمليات صرف العملة وتبادل السلع واخلدمات عرب احلدود       
سيكون أرخص بكثري   ومن نافلة القول إن شراء املنتجات األوروبية        . سيستكمل بني تلك البلدان   

من شراء منتجات البلدان األخرى مما سيؤدي إىل اخنفاض الطلب علـى الـواردات الـسلعية                
ويشري تركيب البيانات التصديرية للبلدان األعضاء      . واخلدمية من البلدان الثالثة على املدى القصري      

 حـصة االحتـاد   يف املنظمة من حيث شركائها التجاريني الرئيسيني إىل حدوث اخنفاض كبري يف          
وقد لوحظ وجود االجتـاه نفـسه       . األورويب من صادرات تلك البلدان خالل العامني املاضيني       

وسيؤثر هذا الوضع بصورة خاصة على البلدان األعضاء ااورة لالحتاد          . بالنسبة للواردات أيضا  
  .يف إقليم املتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق األوسط

  
ظمة سلبا كلما رفع االحتاد من مستوى التكامل اإلقليمي واالقتصادي بني وستتأثر بلدان املن

تعتبر تلك االنعكاسات مثارا لقلق بلدان املنظمة وجيب  .أعضائه وأصبح أكثر انغالقا على نفسه
عليها قبل كل شيء تنويع اقتصاداا وأمناط جتارا اخلارجية سواء من حيث تشكيلة منتجاا أو 

كما أن عليها رفع مستوى التبادل التجاري فيما بينها والعمل . ركائها التجارينيمن حيث ش
  .على إزالة املعوقات اليت حتول دون حتقيق التقدم يف هذا املضمار
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  توزيع الدين طويل األجل حسب العمالت: 1اجلدول امللحق 
  )، نسب مئوية1999(

  
الدوالر   عمالت أخرى

الفرنك   الني الياباين  األمريكي
    املارك األملاين  الفرنسي

  إقليم املتوســـط        
  ألبانيا  7.1  0.0  3.6  75.6  13.7
  اجلزائر  5.9  13.2  15.1  44.5  21.3
  مصر  9.9  16.3  14.8  38.2  20.8
  األردن  5.5  7.9  25.6  31.1  29.9
  لبنان  3.1  28.4  0.5  0.0  68.0
  غربامل  6.0  17.6  3.4  40.8  32.2

  سوريا  1.8  0.6  3.5  85.0  9.1
  تونس  6.2  10.9  20.6  31.8  30.5
  تركيا  19.5  1.2  15.0  51.0  13.3

  إفريقيا جنوب الصحراء        
  بنني  0.2  7.2  2.5  56.3  33.8
  بوركينا فاسو  0.1  3.9  0.0  64.8  31.2
  الكامريون  16.6  31.1  0.3  26.3  25.7
  تشاد  0.0  4.8  0.0  57.4  37.8
  جزر القمر  0.0  17.5  0.0  35.9  46.6
  جيبويت  0.0  2.6  0.0  14.7  82.7
  الغابون  6.0  43.6  1.0  12.6  36.8
  غامبيا  0.1  0.3  0.0  51.7  47.9
  غينيا  0.5  6.7  3.0  53.3  36.5
  غينيا بيساو  0.3  0.9  0.0  32.4  66.4
  كوت ديفوار  3.1  25.9  1.5  52.0  17.5
  مايل  0.1  16.9  3.2  28.3  51.5
  موريتانيا  0.2  6.2  3.9  39.6  50.1
  موزمبيق  4.4  9.7  2.0  66.8  17.1
  النيجر  0.0  27.6  2.0  43.0  27.4
  نيجرييا  10.1  9.4  15.2  32.5  32.8
  السنغال  1.5  13.6  3.7  44.8  36.4
  سرياليون  1.3  2.3  8.2  43.4  44.8
  الصومال  0.0  3.8  3.3  51.7  41.2
  السودان  0.8  2.8  3.2  51.7  41.5
  توغو  1.2  6.9  6.8  52.4  32.7
  أوغندا  0.2  0.2  1.7  66.7  31.2

 بلـدان أخـــرى    
  أذربيجان  4.5  0.0  17.4  72.9  5.2

  بنغالديش  0.1  0.8  22.0  42.6  34.5
  )يتبع(
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  توزيع الدين طويل األجل حسب العمالت: 1اجلدول امللحق تابع 
  )، نسب مئوية1999(

  
الدوالر   عمالت أخرى

الفرنك   الني الياباين  األمريكي
    املارك األملاين  الفرنسي

  غويانا  1.0  0.0  0.0  66.5  32.5
  إندونيسيا  3.3  2.0  35.2  47.4  12.1

  إيران  5.6  1.2  8.3  78.5  6.4
  كازخستان  7.8  0.3  15.1  53.3  23.5
  قريغيزيا  2.3  0.3  14.5  67.7  15.2

  ماليزيا  0.3  0.3  29.9  60.0  9.5
  املالديف  2.0  0.0  0.0  50.1  47.9
  عمان  0.0  0.0  10.5  55.2  34.3
  باكستان  4.8  2.2  17.7  40.1  35.2

  تاجيقستان  0.0  0.0  0.0  97.9  2.1
  تركمنستان  15.2  0.0  13.4  71.0  0.4
  أوزبكستان  10.8  3.1  20.3  58.7  7.1

  اليمن  0.0  1.2  7.5  60.6  30.7
  

  .2001البنك الدويل، التمويل اإلمنائي العاملي، : املصدر
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  صادرات بلدان املنظمة إىل االحتاد األورويب: 2حق اجلدول املل
  

حصة الصادرات 
  إىل االحتاد األورويب

)٪(  
الصادرات إىل بلدان 

  االحتاد األورويب
  )مليون دوالر(

  إمجايل الصادرات
  )مليون دوالر(

2000  1998  2000  1998  2000  1998  

  

  ألبانيا  206  280  191  260  92.7  92.9
  اجلزائر  10956  20225  7500  14550  68.5  71.9
  مصر  3159  5458  2560  2990  81.0  54.8
  األردن  1208  1428  180  160  14.9  11.2
  لبنان  716  825  180  190  25.1  23.0
  ليبيا  6032  12471  4939  11800  81.9  94.6
  املغرب  4634  8338  2717  5850  58.6  70.2
  سوريا  2890  4628  1660  3210  57.4  69.4
  تونس  5748  6233  5040  5140  87.7  82.5
  تركيا  26301  27625  15170  17040  57.7  61.7
  منطقة املتوسط  61850  87511  40137  61190  64.9  69.9
  بنني  232  232  60  70  25.9  30.2
  بوركينا فاسو  292  221  90  70  30.8  31.7
  الكامريون  1671  2217  1312  1650  78.5  74.4
  تشاد  120  85  83  49  69.2  57.8
  الغابون  2488  3883  560  950  22.5  24.5
  غامبيا  29  20  23  11  79.3  52.8
  غينيا  821  820  500  430  60.9  52.4
  غينيا بيساو  102  63  11  5  10.8  8.7
  كوت ديفوار  4395  4702  2760  1900  62.8  40.4
  مايل  292  241  110  80  37.7  33.2
  موريتانيا  495  499  350  330  70.7  66.1
  موزمبيق  245  379  130  140  53.1  36.9
  النيجر  206  167  170  90  82.5  53.9
  نيجرييا  11364  20410  3250  5850  28.6  28.7
  السنغال  832  862  400  370  48.1  42.9
  سرياليون  7  49  4  23  57.1  46.6
  الصومال  128  140  12  1  9.4  0.7
  السودان  538  1155  200  180  37.2  15.6
  توغو  413  427  50  60  12.1  14.1
  أوغندا  410  355  310  210  75.6  59.2
  إفريقيا جنوب الصحراء  25080  36927  10385  12469  41.4  33.8
  أذربيجان  607  1400  60  920  9.9  65.7
  البحرين  2750  8058  340  360  12.4  4.5
  بنغالديش  3822  5658  2290  2670  59.9  47.2
  بروناي  1979  3093  310  160  15.7  5.2

  )يتبع(
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  صادرات بلدان املنظمة إىل االحتاد األورويب: 2 تابع اجلدول امللحق
  

حصة الصادرات 
  إىل االحتاد األورويب

)٪(  
الصادرات إىل بلدان 

  االحتاد األورويب
  )مليون دوالر(

  إمجايل الصادرات
  )مليون دوالر(

2000  1998  2000  1998  2000  1998  

  

  غويانا  582  643  160  200  27.5  31.1
  إندونيسيا  48843  67327  11160  11190  22.8  16.6
  إيران  12884  22195  4520  7620  35.1  34.3
  العراق  4649  12492  2550  5460  54.9  43.7
  كازخستان  5404  7977  1090  2960  20.2  37.1
  الكويت  8915  11577  1380  2330  15.5  20.1
  قريغيزيا  513  527  210  110  40.9  20.9
15.4  17.9  15770  13130  10239

  اماليزي  73470  0
  عمان  5375  8869  240  180  4.5  2.0
  باكستان  8433  9156  2680  2560  31.8  28.0
  قطر  4947  9685  130  350  2.6  3.6
  السعودية  38727  69327  8580  14530  22.2  21.0
  سورينام  436  512  151  165  34.6  32.3
  تاجيقستان  597  936  100  50  16.8  5.3
  تركمنستان  506  1892  140  210  27.7  11.1
  اإلمارات  25806  38362  1760  2330  6.8  6.1
  أوزبكستان  2441  2709  540  510  22.1  18.8
  اليمن  1497  1899  100  70  6.7  3.7
  بلدان أخرى  251686  384785  51521  70635  20.5  18.4
  إمجايل بلدان املنظمة  338616  509223  102043  144294  30.1  28.3

  
  .2001اهات إحصاءات التجارة، يونيو صندوق النقد الدويل، فصلية اجت: املصدر

  .2000صندوق النقد الدويل، فصلية اجتاهات إحصاءات التجارة، الكتاب السنوي لعام 
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  واردات بلدان املنظمة من االحتاد األورويب: 3اجلدول امللحق 
  

حصة الواردات من  
  االحتاد األورويب

)٪(  
الواردات من بلدان 

  االحتاد األورويب
  )مليون دوالر(

  إمجايل الواردات
  )مليون دوالر(

2000  1998  2000  1998  2000  1998  

  

  ألبانيا  795  1040  620  770  78.0  74.0
  اجلزائر  9834  10762  5840  5700  59.4  53.0
  مصر  16479  20834  8200  7630  49.8  36.6
  األردن  4011  4288  1250  1470  31.2  34.3
  لبنان  7060  5950  3170  2720  44.9  45.7
  ليبيا  5600  4708  2910  2440  52.0  51.8
  املغرب  8427  12666  6660  7380  79.0  58.3
  سوريا  3895  4938  1730  1660  44.4  33.6
  تونس  8402  9273  6360  6630  75.7  71.5
  تركيا  44731  52713  24090  28270  53.9  53.6
  منطقة املتوسط  109234  127172  60830  64670  55.7  50.9
  بنني  639  1186  470  540  73.6  45.5
  بوركينا فاسو  814  838  280  210  34.4  25.1
  الكامريون  1495  1464  1030  880  68.9  60.1
  تشاد  177  171  98  84  55.4  49.4
  الغابون  1118  1463  650  1000  58.1  68.4
  غامبيا  329  234  120  107  36.5  45.8
  غينيا  775  764  360  330  46.5  43.2
  يا بيساوغين  91  94  46  46  50.5  49.4
  كوت ديفوار  2991  3341  1730  1340  57.8  40.1
  مايل  1222  1347  370  320  30.3  23.8
  موريتانيا  610  672  320  340  52.5  50.6
  موزمبيق  817  1460  180  210  22.0  14.4
  النيجر  362  409  170  160  47.0  39.1
  نيجرييا  7582  8568  3140  3560  41.4  41.5
  السنغال  1537  1780  980  960  63.8  53.9
  سرياليون  198  399  90  160  45.5  40.1
  الصومال  246  329  18  32  7.3  9.7
  السودان  1609  1490  540  470  33.6  31.5
  توغو  1088  1203  280  310  25.7  25.8
  أوغندا  860  935  220  200  25.6  21.4
  إفريقيا جنوب الصحراء  24560  28147  11092  11260  45.2  40.0
  أذربيجان  1076  1153  360  280  33.5  24.3
  البحرين  2831  3603  850  870  30.0  24.1
  بنغالديش  7370  9082  630  710  8.5  7.8
  بروناي  2353  1427  690  380  29.3  26.6

  )يتبع(



43  منظمة املؤمتر اإلسالميانعكاسات العملة األوروبية املوحدة على اقتصادات بلدان 

  واردات بلدان املنظمة من االحتاد األورويب: 3تابع اجلدول امللحق 
  

حصة الواردات من  
  االحتاد األورويب

)٪(  
ان الواردات من بلد
  االحتاد األورويب

  )مليون دوالر(
  إمجايل الواردات

  )مليون دوالر(
2000  1998  2000  1998  2000  1998  

  

  غويانا  554  611  80  80  14.4  13.1
  إندونيسيا  27337  37910  4580  4400  16.8  11.6
  إيران  13158  13925  4890  4660  37.2  33.5
  العراق  1431  1712  560  830  39.1  48.5
  كازخستان  4257  5975  1430  1230  33.6  20.6
  الكويت  8617  3659  2360  1570  27.4  42.9
  قريغيزيا  841  576  100  70  11.9  12.2
  ماليزيا  58319  86041  5980  8230  10.3  9.6
  عمان  5682  5296  1600  1110  28.2  21.0
  باكستان  9308  11049  1730  1770  18.6  16.0
  قطر  3717  3251  1490  1240  40.1  38.1
  السعودية  30012  36741  13120  11340  43.7  30.9
  سورينام  552  496  168  128  30.4  25.9
  تاجيقستان  711  804  50  30  7.0  3.7
  تركمنستان  966  1177  180  190  18.6  16.1
  اإلمارات  24728  38010  9570  11470  38.7  30.2
  أوزبكستان  3055  2581  660  520  21.6  20.1
  اليمن  2167  2748  740  600  34.1  21.8
  بلدان أخرى  209042  267827  51818  51708  24.8  19.3
  إمجايل بلدان املنظمة  342836  423146  123740  127638  36.1  30.2

  
  .2001صندوق النقد الدويل، فصلية اجتاهات إحصاءات التجارة، يونيو : املصدر

  .2000لعام صندوق النقد الدويل، فصلية اجتاهات إحصاءات التجارة، الكتاب السنوي 
  


