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اقت�صاد اململكة املتحدة

 حتت وطاأة اخلروج من الحتاد الأوروبي واخليارات التجارية 

والقت�صادية يف املرحلة اجلديدة

مقدمة

الذي �شارك فيه حوايل 46.5 مليون ناخب بدعوة من  انتهى الإ�شتفتاء 

رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون يف 23 حزيران2016 لتقرير م�شري 

ع�شوية اململكة املتحدة يف الحتاد الأوروبي اإىل ت�شويت 51.9 من الناخبني 

.
)1(

الربيطانيني مل�شلحة اخلروج من الحتاد مقابل 48.1% �شوتوا مل�شلحة البقاء

وُيالحظ من خالل درا�شة �شلوك املقرتعني الربيطانيني وجود انق�شاٍم بني 

الأجيال حول  ع�شوية الحتاد الأوروبي، خ�شو�شاً بني فئة   ال�شباب  بعمر 

)18-24 �شنة( الذين �شوتوا للبقاء يف الحتاد الأوروبي بن�شبة 73% والفئة 

.
)2(

العمرية )55- 64 �شنة( التي �شوتت للخروج بن�شبة %57 

وال�شيا�شية  املالية  الأو�شاط  يف  الذعر  من  حالة  النتائج  هذه  اأثارت  وقد 

الأوروبي،  والندماج  التكامل  لعملية  مثلت حتديًا  والعاملية، كما  الأوروبية 

وهّددت بتداعياٍت �شيا�شية واقت�شادية ومالية كبرية على بريطانيا، وعلى الحتاد 

الأوروبي الذي فقد ع�شوية دولة اأ�شا�شية فيه. وطرحت اأ�شئلة حول �شكل العالقة 

امل�شتقبلية التي �شرتبط ثاين اقت�شاد يف القارة الأوروبية وخام�س اقت�شاد يف العامل 

بالحتاد الأوروبي، وتاأثري خروجه على م�شتقبل الحتاد وقدرته على ال�شتمرار، 

بعد اأن اأخذت اأ�شوات ترتفع  يف دول اأوروبية اأخرى تطالب بال�شتفتاء على 

غرار الربيطانيني.

1- http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-
referendums/upcoming-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-
count-information
2- http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/201606//daily-chart-17
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1. تاريخ العالقات بني اململكة املتحدة والحتاد الأوروبي

متيزت عالقة  اململكة املتحدة بالحتاد الأوروبي بحالة ميكن و�شفها ب »عدم الرتياح املتبادل«، نتيجة 

تاريخ طويل من عدم الثقة، وعدم الن�شجام يف التوجهات والروؤى بني اململكة واجلماعة الأوروبية، وبخا�شة 

التكامل  لفكرة  احلما�شة  متلك  املتحدة  اململكة  تكن  ومل  وفرن�شا.  اأملانيا  الحتاد،  يف  الكبريتني  الدولتني  مع 

والندماج الأوروبي، حيث اأنها مل تكن بني الدول ال�شت التي وقعت على اتفاقية روما لتاأ�شي�س املجموعة 

القت�شادية الأوروبية عام 1957  )اأملانيا، فرن�شا، اإيطاليا، هولندا، بلجيكا، ولوك�شمبورغ(، وتاأخر ان�شمامها 

اإليها حتى عام 1973 بعد اأنعار�شت فرن�شا طلب انت�شابها مرتني.

وقد عرقل موقف اململكة املتحدة ا�شتكمال الندماج الأوروبي مرات عدة، فاململكة املتحدة لطاملا اعتربت 

نف�شها، ول �شيما املحافظني فيها، دولة اأطل�شية اأكرث منها اأوروبية، معتمدة �شيا�شة اقت�شادية وخارجية اأكرث ُقربًا 

�شيا�شية واقت�شادية كربى  من خالل  التطلع لتحقيق م�شالح  اأن ذلك مل مينعها من  اإل  املتحدة.  الوليات  من 

الن�شمام  للنادي الأوروبي من ناحية، او ال�شتمرار يف تاأدية دورها التاريخي يف منع  ح�شول هيمنة فرن�شية 

- اأملانية م�شرتكة على القرار الأوروبي، من ناحية اأخرى.

وعقب التوقيع على اتفاقية ما�شرتيخت املوؤ�ش�شة لالحتاد الأوروبي عام 1992، تعالت يف اململكة املتحدة  

على  مور�شت  التي  ال�شغوط  كل  من  وبالرغم  الأوروبي.  الحتاد  مع  العالقة  م�شتقبل  عن  تت�شاءل  اأ�شوات 

حكومات اململكة املتحدة املتعاقبة خالل العقدين املا�شيني لتنظيم ا�شتفتاٍء حول ع�شوية بريطانيا يف الحتاد، 

فاإن تلك احلكومات مل تر�شخ لهذا الطلب. وقد ح�شل التحول اجلوهري عندما عاد املحافظون اإىل احلكم 

بعد غياب ا�شتمر 13 عامًا، اإذ طرح رئي�س الوزراء »ديفيد كامريون« يف عام 2010 فكرة ال�شتفتاء املعطل، 

واأعلن اأن اأية اتفاقية اأوروبية تعطي �شلطات اأكرب لربوك�شل على ح�شاب الدول الأع�شاء يجب اأن يتم الت�شديق 

عليها من خالل ا�شتفتاء �شعبي. ومع بداية عام 2013 ذهب كامريون خطوة اأبعد من ذلك  عندما اأعلن عزم 

حكومته على  اإجراء ا�شتفتاء حول عالقة اململكة املتحدة بالحتاد الأوروبي.
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الإطار  رقم 1: امل�شار الزمني لعالقة اململكة املتحدة مع الحتاد الأوروبي

1951: تاأ�ش�شت اجلماعة الأوروبية للفحم وال�شلب )ECSC(  مبوجب معاهدة باري�س املوقعة من 	•

قبل اأملانيا الغربية، فرن�شا، اإيطاليا، بلجيكا، لوك�شمبورغ، هولندا. اأما اململكة املتحدة فقد رف�شت  

دعوة الن�شمام اإليها.

اإيطاليا، 	• فرن�شا،  بلجيكا،  قبل  من  املوقعة  روما  معاهدة  مبوجب  الأوروبي  الحتاد  تاأ�ش�س   :1957

لك�شمبورغ، هولندا، اأملانيا الغربية  حتت ا�شم الحتاد القت�شادي الأوروبي )EEC(، مل توقع اململكة 

املتحدة على التفاقية، لذلك ل ُتعترب ع�شواً موؤ�ش�شًا يف الحتاد القت�شادي الأوروبي.

اأُن�شت هيئة مناف�شة لالحتاد القت�شادي الأوروبي �ُشميت الرابطة الأوروبية للتجارة احلرة 	•  :1960

وتكونت من النم�شا، الدمنارك، الرنويج، الربتغال، ال�شويد، �شوي�رسا، اململكة املتحدة وكانت ت�شعى 

لإقامة جتارة حرة مع جتنب خلق موؤ�ش�شات دولية.

1961: قدمت اململكة املتحدة اأول طلب لالإن�شمام اإىل الحتاد  القت�شادي الأوروبي.	•

1963: مت رف�س طلب ان�شمام اململكة املتحدة من قبل الرئي�س الفرن�شي �شارل ديغول.	•

الأوروبي لكن مت 	• القت�شادي  اإىل الحتاد  لالإن�شمام  الثاين  بطلبها  املتحدة  اململكة  تقدمت   :1967

رف�شه جمدداً من قبل الرئي�س �شارل ديغول.

1973: تقدمت اململكة املتحدة بطلبها الثالث لالإن�شمام ومت قبوله عقب تنحي ديغول عن رئا�شة 	•

فرن�شا.

القت�شادي 	• الحتاد  �شمن  بقائها  اأجل  من  ا�شتفتاء  حزيران   5 يف  املتحدة  اململكة  اأجرت   :1975

الأوروبي وانتهى الت�شويت مبوافقة 67% من املقرتعني على البقاء يف الحتاد القت�شادي الأوروبي.

1984: فاو�شت رئي�شة الوزراء املحافظة مارغريت تات�رس على تخفي�س م�شاهمة بريطانيا يف ميزانية 	•

الحتاد الأوروبي.

1987: وقّعت مارغريت تات�رس على القانون الأوروبي املوحد الذي ي�شبح يف نهاية املطاف اأكرب 	•

منطقة جتارة حرة يف العامل.

الحتاد 	• اإن�شاء  عن  اأ�شفرت  والتي  الأوروبية  للوحدة  ما�شرتخيت  اتفاقية  على  التوقيع  مت   :1992  

الأوروبي والتفاق على اإ�شدار عملة موحدة بحلول عام 1999، ال اأن اململكة املتحدة رف�شت 
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ال�شتغناء عن اجلنيه ال�شرتليني. 

تطور الحتاد الأوروبي مع الوقت لي�شمل 28 دولة واأُبرمت اتفاقيات عدة كاتفاقية ام�شرتادام عام 	•

1997 واتفاقية ني�س عام 2001 واتفاقية ل�شبونة عام 2007. 

2013: تعّهد رئي�س الوزراء املحافظ ديفد كامريون يف كلمة له باإجراء ا�شتفتاء حول ع�شوية البالد 	•

يف الحتاد الأوروبي اإذا فاز حزبه يف النتخابات الت�رسيعية عام 2015.

2014: ت�شّدر حزب ال�شتقالل الربيطاين امل�شكك يف اأوروبا واملعادي للهجرة، نتائج النتخابات 	•

الأوروبية باأكرث من 26% من الأ�شوات، ليح�شل على 24 نائبًا.

ا�شتفتاء حول 	• بتنظيم  قانون  تبني  الت�رسيعية، وجرى  النتخابات  املحافظني يف  فاز حزب   :2015

البقاء يف الحتاد قبيل عيد امليالد من نهاية العام 2017.

2016: اأعلن كامريون اأن ال�شتفتاء �شوف يجري يوم 23 حزيران2016 غداة اإعالن اتفاق حول 	•

الر�شمية  انطلقت  احلملة  ني�شان2016  بها خالل قمة يف بروك�شل. ويف  اإ�شالحات كان يطالب 

ل�شالح   املقرر  اليوم  يف  الربيطانيون  الناخبون  و�شوّت   حزيران2016.   23 يوم  املقرر  لال�شتفتاء 

خروج بالدهم من الحتاد الأوروبي.

1.  Mile End Institute. (2016). Britain and the European Union:Lessons from History. Queen 
Mary University of London.
2. Wallace,H. (2012). The UK: 40 Years of EU Membership. Journal of Contemporary European 
Research, 8(4) ,531546-.
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2. ماذا ا�شتفادت اململكة املتحدة من ان�شمامها  اإىل الإحتاد الأوروبي؟

اإىل ال�شوق الأوروبية املوحدة،  فهذه  اإمكانية الو�شول  ُتوفر ع�شوية الحتاد الأوروبي  للمملكة املتحدة 

اإليه.  وامل�شّدرة  الأوروبي  الحتاد  من  امل�شتوردة  وال�شلع  الب�شائع  على  اجلمركية  الر�شوم  من  تعفيها  الع�شوية 

اإىل الحتاد اجلمركي  نتيجة انخفا�س  التكاليف  اإىل ا�شتفادة موؤ�ش�شات اململكة من ميزات الن�شمام  اإ�شافة 

 املرهقة وخا�شة للموؤ�ش�شات ال�شغرية التي تعتمد ب�شكل اأ�شا�شي يف  �شال�شل 
)3(

الدارية مثل تطبيق قواعد املن�شاأ

والأ�شخا�س  الأموال  بتنقل  املوحدة  ال�شوق  ت�شمح  كما  الأوروبي.  الحتاد  على   )Supply Chain( التوريد 

والب�شائع واخلدمات بني دول الحتاد الأوروبي   دون حواجز اأو تعقيدات مما �شاهم ب�شكل كبري يف منو قطاع 

اخلدمات يف اململكة املتحدة.

وت�شتفيد اململكة املتحدة من كل اتفاقيات التجارة احلرة التي يعقدها الحتاد الأوروبي مع الدول الأخرى، 

فلدى الحتاد الأوروبي اتفاقيات مربمة مع حوايل 60 اقت�شاداً يف العامل. بالإ�شافة اإىل  اتفاقيات ل تزال  قيد 

التفاو�س مع 67 اقت�شاداً اآخر، مبا يف ذلك الربازيل، كندا، الهند، اليابان، الوليات املتحدة، وذلك بهدف 

وال�شتثمار،  اخلدمات،  الأ�شواق يف جمالت  النفتاح يف  من  عالية  اجلمركية وحتقيق درجات  الر�شوم  اإزالة 

 .
)4(

وامل�شرتيات العامة

ر�صم بياين  1: خريطة االتفاقيات التجارية للمملكة املتحدة مع باقي دول العامل

اأنها القوانني والتعليمات والقرارات الدارية ذات التطبيق العام  3- عرّفت اتفاقية منظمة التجارة الدولية قواعد املن�شاأ على 

املطبقة لدى اأع�شاء املنظمة لتحديد بلد من�شاأ ال�شلعة. وتعّرف اتفاقية كويوتو لالإجراءات اجلمركية »بلد املن�شاأ للب�شاعة« على انه 

البلد الذي مت فيه اإنتاج اأو ت�شنيع الب�شائع وفقًا للمعايري املو�شوعة لأغرا�س تطبيق التعريفة اجلمركية اأو القيود الكمية اأو غريها 

من الإجراءات املتعلقة باملبادلت التجارية.

4-http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/index_en.htm#_other-countries
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وهو   .»Passporting Right«  »ال�شفر الأوروبي حق »جواز  توفر ع�شوية الحتاد  اإىل ذلك  اإ�شافة 

ُتن�شئ  اأن  املالية  للموؤ�ش�شات  احلق  هذا  ي�شمح  حيث  املتحدة  اململكة  يف  املايل  القطاع  تطور  يف  مهم  عن�رس 

فروعًا يف دولة واحدة  من دول الحتاد واأن تقوم باأعمالها يف باقي دول الحتاد دون احلاجة اإىل فتح اأفرع هناك 

وبكلفة متدنية. ويكمن جوهر هذا احلق  بالعرتاف املتبادل باملعايري الحرتازية بني دول الحتاد الأوروبي. 

وبدون هذا احلق يتوجب على املوؤ�ش�شة اأنتلتزم باملعايري املفرو�شة يف كل دولة من دول الحتاد، وكذلك ان�شاء 

فروع اأخرى يف الدول التي تريد العمل فيها، مما يعني زيادة يف التكاليف الإدارية والإجراءات القانونية.

ويتعنّي على اململكة املتحدة من اأجل �شمان حقوقها يف الو�شول اإىل ال�شوق املوحدة اأن توائم ت�رسيعاتها 

مع �رسوط الع�شوية يف  الحتاد الأوروبي من اأجل املحافظة على حقها يف الدخول اإليه. فاململكة املتحدة كما 

الدول الأخرى يف الحتاد  يجب اأن يكون لديها اأنظمة ت�رسيعية من�شجمة مع ت�رسيعات الحتاد من اأجل �شمان 

تكافوؤ الفر�س واملناف�شة العادلة بني كل ال�رسكات يف الحتاد الأوروبي. كما يتوجب على اململكة املتحدة تقدمي 

فقراً،  الأكرث  الأوروبية  للدول  امل�شاعدات  تقدمي  اأجل  الأوروبي وذلك من  الحتاد  ميزانية  مالية يف  م�شاهمة 

اإ�شافة اإىل ال�شيا�شة الزراعية املوحدة يف دول الحتاد، وذلك �شمن امل�شاريع البحثية والتطويرية.
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ر�صم تو�صيحي1: ر�صم تو�صيحي ملزايا ع�صوية االحتاد االأوروبي

HM Treasury. )2016(. HM Treasury analysis: the long-term economic impact of EU 
membership and the alternatives. UK Goverment.
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3. التوّقعات الأولية لالإ�شتفتاء

اإىل ال�شوء قامت مراكز درا�شات عاملية بتوّقع  تداعيات خروج اململكة  عقب بروز فكرة ال�شتفتاء بقوة 

املتحدة من الحتاد الأوروبي على اقت�شاد اململكة وقطاعاته املختلفة. وبالرغم من اأن هذا القرار كان �شيا�شيًا 

يف طّياته اإل اأنه ل يخلو من تداعيات اقت�شادية. وقد اأثار قرار اململكة  العديد من ال�شكوك حول ما اإذا كانت 

هناك فوائد اإيجابية لهذا اخلروج تتخطى النعكا�شات ال�شلبية .

القت�شادية  الكلفة  بتوقع  العاملية  الدرا�شات  العديد من مراكز  قام  امل�شتقبلية،  الروؤية  لعدم و�شوح  ونتيجة 

لهذا اخلروج وتقييم اخليار الأمثل للمملكة عرب ا�شتخدام العديد من املعادلت والنماذج الريا�شية. وبالرغم 

من  اختالف نتائج وتوقعات املعادلت والنماذج بالن�شبة لقت�شاد اململكة، اإل اأنها كانت تقريبًا كلها �شلبية 

وذلك بح�شب الر�شم البياين التايل: 

ر�صم بياين 2: تاأثري خروج اململكة املتحدة من االحتاد االأوروبي على الناجت املحلي )%(

ال�صيناريو املت�صائم 

ال�صيناريو املتفائل



9

جدول  1: ملخ�س الدرا�صات التي  در�صت اأثر خروج اململكة املتحدة من االحتاد االأوروبي 

الفوائد/ كلفة الع�صوية / اخلروج 

من االحتاد
الفر�صيات التي بُنيت عليها الدرا�صة      الدرا�صة

اأن التاأثري الأويل لزيادة كلفة التجارة 

اململكة  دخل  انخفا�س  عنه  �شينجم 

.%2.6 اإىل   %1.3 بني  ما  املتحدة 

التبادل  تراجع  فاإن  الطويل  املدى  ويف 

و�شينتج  النتاجية  �شيقل�س  التجاري 

عنها  انخفا�س الناجت املحلي من %6.3  

اإىل %9.6.

�شوف  الأوروبي  الحتاد  من  املتحدة  اململكة  خروج  اإن 

ُيخف�س من حجم التبادل التجاري ما بني الطرفني نتيجة زيادة 

كلفة  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  مما  اجلمركية  وغري  اجلمركية  الر�شوم 

�شوف  الطويل  املدى  ويف  املداخيل.  على  وتاأثريها  التجارة 

يوؤدي ذلك اإىل انخفا�س الإنتاجية يف اململكة املتحدة.

)LSE, 2016(

الأثر القت�شادي الناجت عن  خروج 

الأوروبي  الحتاد  من  املتحدة  اململكة 

بني  ما  املحلي  الناجت  بانخفا�س  يتمثل  

0.1% اإىل %3.9 .

جرى افرتا�س 9 �شيناريوهات ل�شكل العالقة اجلديدة بني 

والإذعان  اجلمركي  الحتاد  يف  البقاء  بني  تراوحت  الطرفني  

ا�شتخدام  عرب  فر�شيات  وت�شمنت  الدولية،  التجارة  لقواعد 

�شيا�شات ليربالية اأو حمائية )منها الهجرة الداخلية( 

 Oxford(

 Economics,

)2016

اإن خروج اململكة املتحدة �شيوؤدي  

اإىل انخفا�س يف الناجت املحلي الإجمايل 

من 3.1% اإىل 5.5% يف املدى القريب 

اأي لعام 2020. ويف املدى البعيد ُيتوقع 

اأن يكون الإنخفا�س ما بني 1.2% اإىل 

3.5% لعام 2030. 

احلرة  التجارة  اتفاقيات  �شيناريو  الدرا�شة  هذه  قّدمت 

ا�شتخدام  افرت�شت  كما  الدولية،  التجارة  منظمة  و�شيناريو 

�شيا�شات ليربالية او حمائية  جتاه مو�شوع الهجرة. ومل تلحظ 

�شت�شتفيد  كما   اخلدمات.  تنقل  حلرية  �شيناريو  اأي  الدرا�شة 

الوليات  مع  احلرة  التجارة  اتفاقيات  من  املتحدة  اململكة 

املتحدة الأمريكية ومن تقلي�س حجم اللتزامات املفرو�شة.  

)Pwc, 2016(

يف ال�شيناريو املتفائل ُيتوقع ح�شول  

ارتفاع يف الناجت املحلي بن�شبة %1.55 

نتيجة تخفيف اللتزامات، على عك�س 

ال�شيناريو املت�شائم  الذي يتوقع خ�شارة  

اإجمايل  من   %2.22 املتحدة  اململكة 

ناجتها املحلي.

�شيناريوهات  عدة  بني  الدرا�شة  هذه  تقديرات  تراوحت 

الأف�شل بينها هي و�شول اململكة املتحدة اإىل اتفاق مع الحتاد 

يف  امل�شاهمة  فيه  مبا  الحتاد  جتاه  التزاماتها  ُيقّل�س  الأوروبي 

ميزانية الحتاد الأوروبي ويف ال�شيناريو املت�شائم ت�شبح اململكة 

املتحدة حتت اإطار منظمة التجارة الدولية.

 Booth,(

 Howarth,

 Persson,

 Ruparel, &
 Swidlicki,

)2015

بني  ما  يرتاوح  اخلروج  تاأثري 

مدخول  متو�شط  يف   %1 انخفا�س 

الأ�رسة اإىل انخفا�س 2.6 %.

املتحدة على  اململكة  ُتبقي  اأن  املتفائل   ال�شيناريو  يفرت�س 

اإمكانية دخولها الكامل اإىل ال�شوق املوحدة كما الرنويج. اأما  

والعمل  اتفاق  اأي  اإىل  الو�شول  عدم  وهو  املت�شائم  ال�شيناريو 

تتمحور  والكلفة  الدولية.  التجارة  منظمة  قواعد  اإطار  �شمن 

والكلفة  اجلمركية   غري   والعوائق  اجلمركية  الر�شوم  حول 

البديلة. 

 Dhingra &(

 Sampson,

)2015

نتيجة اخلروج من الحتاد  اخل�شارة 

يف  انخفا�س  بني  ما  ترتاوح  الأوروبي 

الناجت املحلي من  1.13% اإىل %3.09. 

قد  التي  الدينامية  التاأثريات  اإىل  اإ�شافة 

ترفع من ن�شبة هذه اخل�شائر.

�شوف   املتحدة  اململكة  اأن  املت�شائم  ال�شيناريو  يفرت�س 

تخ�شع لتعرفة الدولة الأوىل بالرعاية  عقب اخلروج من الحتاد 

الر�شوم  ت�شتمر  �شوف  املتفائل  ال�شيناريو  ويف  الأوروبي. 

اجلمركية ت�شاوي �شفراً على الب�شائع. واأي�شًا اإفرتا�س اأن تزيد 

العوائق غري اجلمركية والليربالية داخل الحتاد الأوروبي.  

 Ottaviano,(

 Pessoa,

 Sampson,

 & Reenen,

)2014
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4. الآلّية القانونية للخروج من الحتاد الأوروبي

»بند  يف  واأدرجتها  منه،  اأع�شائه  ان�شحاب  تنظم  قانونية  اآلّية  على  الأوروبي  الحتاد  معاهدات  ت  ن�شّ  

الن�شحاب« من »املادة 50« يف »معاهدة ل�شبونة« التي وقع عليها قادة الحتاد الأوروبي يوم 19 ت�رسين الأول 

2007 بالعا�شمة الربتغالية ل�شبونة، ودخلت حّيز التنفيذ يوم 1 كانون الأول 2009.

وحتدد »املادة 50« من معاهدة ل�شبونة �ُشبل ان�شحاب اإحدى الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي ب�شكل 

ا�شتخدامه  يتطلب  لالأع�شاء ل  بها. وهو حق  اخلا�شة  الد�شتورية  للمتطلبات  وفقًا  طوعي ومن طرف واحد 

تقدمي اأي تربير له، كما هو احلال بالن�شبة للملكة املتحدة التي قررت بناًء على ا�شتفتاء �شعبي نظمته يوم 23 

حزيران2016 الن�شحاب من الحتاد الأوروبي.

1.4. م�شمون املادة 50 من معاهدة ل�شبونة 

مبوجب »املادة 50« من معاهدة ل�شبونة، يرتتب على الدولة التي ُتقرر الن�شحاب من الحتاد الأوروبي ما يلي:

ال�28  الأع�شاء  الدول  ي�شم  الذي  الأوروبي  الحتاد  جمل�س  يقّره  ان�شحاب«  »اتفاق  ب�شاأن  التفاو�س   .1

 بعد موافقة الربملان الأوروبي، وذلك بعد اإخطار الدولة املن�شحبة لالحتاد بعزمها على  
 )5(

ب�»الأغلبية املوؤهلة«

مغادرته.

»اتفاق  دخول  تاريخ  من  اعتباراً  املن�شحبة  الدولة  على  الأوروبية  املعاهدات  تطبيق  مفعول  ينتهي   .2

اإذا مل يتو�شل الطرفان اإىل  اأو بعد �شنتني من ت�شّلم الحتاد ر�شميًا قرار الن�شحاب  التنفيذ،  الن�شحاب« حيز 

اأي اتفاق يف هذه الأثناء. وبو�شع الحتاد والدولة املن�شحبة منه اأن يقررا متديد هذه املهلة بالتوافق بينهما، �رسط 

ت�شويت دول الحتاد على ذلك ب�»الإجماع«.

3. يجب اأن يتفاو�س الحتاد مع الدولة املن�شحبة للتو�شل اإىل اتفاق يحدد ترتيبات ان�شحابها، مع الخذ  

يف العتبار البحث عن »اإطار« لعالقتها امل�شتقبلية بالحتاد. وُيجرى هذا التفاو�س وفقًا للمادة 218)3( من 

»معاهدة عمل الحتاد الأوروبي«.

املت�شلة بها والتي يجريها الحتاد ب�شاأن  القرارات  اأو  املناق�شات  امل�شاركة يف  املن�شحبة  للدولة  4. ل يحق 

ان�شحابها.

5. اإذا اأرادت الدولة املن�شحبة من الحتاد الن�شمام جمدداً اإليه، فاإن طلبها يخ�شع لنف�س الإجراءات املن�شو�س 

عليها يف »املادة 49« من معاهدة ل�شبونة.

5-  حتددها املادة 3/238- ب من معاهدة عمل الحتاد الأوروبي.
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5. �شيناريوهات العالقات اجلديدة املحتملة اأمام اململكة املتحدة 

 اإن قرار خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي يطرح ت�شاوؤلت عديدة حول طبيعة العالقة بحيث ي�شيب 

البدائل املوجودة حاليًا. لي�شت كل الدول  اأجل ذلك ل بد من تقييم  اأقل  �رسر ممكن، ومن  اقت�شاد اململكة 

الأوروبية �شمن الحتاد الأوروبي وهناك اأربع دول خارج الحتاد وهي جزء من رابطة التجارة احلرة الأوروبية 

الأوروبية  املجموعات  اأدناه  البياين  الر�شم  وُيبنّي  اجلمركي،  والحتاد  امل�شرتكة  القت�شادية  واملنطقة  »الإفتا«، 

املوجودة حاليًا:

ر�صم تو�صيحي 2 : خريطة العلقات املكّونة للإحتاد االأوروبي

 

منطقة اليورو )Eurozone( هو ال�شم الذي يطلق على دول الحتاد الأوروبي املن�شمة اإىل العملة املوحدة اليورو.	•

اأربعة 	• منطقة الإفتا:  رابطة التجارة احلرة الأوروبية )European Free Trade Association( هي منظمة التجارة احلرة بني 

بلداأناأوروبية وهي �شوي�رسا والرنوج واي�شلندا ولين�شتن�شتاين. تاأ�ش�شت  الإفتا عام 1960 لإلغاء التعريفات واإزالة العقبات الأخرى اأمام 

التجارة يف اأوروبا وحتقيق الأهداف القت�شادية امل�شرتكة للدول الأع�شاء.

منطقة �شنغن )Schengen Area( هي املنطقة التي ت�شم 26 دولة اأوروبية، والتي األغت جواز ال�شفر و�شوابط الهجرة على احلدود 	•

امل�شرتكة الداخلية بينها.

املنطقة القت�شادية الأوروبية ) )European Economic Area املنطقة القت�شادية الأوروبية تكونت من اوروبا. اأن�شئت يف عام 	•

1994، ويجمع بني املنطقة القت�شادية الأوروبية دول الحتاد الأوروبي والدول الأع�شاء يف رابطة التجارة احلرة الأوروبية.

بعد قرار اململكة املتحدة مبغادرة الحتاد الأوروبي يجري احلديث عن عدة �شيناريوهات حمتملة ميكن اأن 

اأن تبداأ بغية تنظيم عملية خروج  حتكم العالقة اجلديدة  بني الطرفني، وذلك على �شوء  املفاو�شات املتوقع 

بريطانيا. 
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وهذا الف�شل يناق�ش  ثالثة من تلك  ال�شيناريوهات على ال�شكل التايل:

اأواًل. ع�صوية املنطقة االقت�صادية االأوروبية )مثال الرنويج(

ثانياً. االتفاقيات التجارية ثنائية التفاو�س 

اأ. منوذج �شوي�رسا  )اتفاقية ثنائية(

ب. منوذج تركيا )الحتاد اجلمركي(

)FTA ج. منوذج كندا  )اتفاقية التجارة احلرة

ثالثاً. ع�صوية منظمة التجارة العاملية

اأوًل . ع�شوية املنطقة القت�شادية الأوروبية 

اأي�شلندا  الرنويج  اإىل  اإ�شافة  الأوروبي  الأوروبية من 28 دولة ع�شواً يف الحتاد  املنطقة القت�شادية  تتاألف 

اأن حترز ع�شوية »الإفتا  وليختن�شتاين التي تتمتع بخ�شائ�س »ال�شوق املوحدة« ذاتها. وعلى اململكة املتحدة 

EFTA«  مبوافقة اأع�شائها بالجماع قبل الدخول اإىل املنطقة القت�شادية الأوروبية.

ُيعطي �شورة عن  الدولة الأكرب يف منظمة »الإفتا«  مما  الرنويج بو�شفها  ال�شيناريو  الأمثلة على هذا  ومن 

كيفية العالقة امل�شتقلبية املحتملة للمملكة املتحدة اإذا ما اعتمدت هذا النموذج يف عالقتها اجلديدة مع الحتاد 

الأوروبي. اإن ع�شوية الرنويج يف املنطقة القت�شادية الأوروبية متنحها اخل�شائ�س التالية:

-  لديها اإعفاء على معظم الب�شائع من الر�شوم اجلمركية وغري اجلمركية »الكوتا«، باإ�شتثناء املنتجات الزراعية 

ومنتجات الرثوة ال�شمكية. 

الأوروبي تواجه  اإىل الحتاد  ُت�شّدر  التي  الرنويجية  ال�رسكات  فاإن  - هي خارج الحتاد اجلمركي وبالتايل 

تكاليف اإدارية اإ�شافية.

والعقبات  اجلمركية  العقبات غري  تخفي�س  الفر�س من خالل  تكافوؤ  مبداأ  من  ال�شتفادة  اإمكانية  لديها   -

الأخرى اخلا�شة بالتجارة.

- ل ت�شتفيد من اتفاقيات الحتاد الأوروبي مع العامل اخلارجي.

-اإن اتفاقية املنطقة القت�شادية الأوروبية تتطور متا�شيًا مع تعديل اأو حتديث اأنظمة الحتاد الأوروبي، وبالتايل 

على كل الدول الأع�شاء اأن ُتذعن ب�شكل كامل لكافة الأنظمة والت�رسيعات التي تكّون الإطار الت�شغيلي لل�شوق 

املوحدة، اإ�شافة اإىل ت�رسيعات الحتاد الأوروبي غري املرتبطة مبا�رسة بال�شوق املوحدة بل تندرج �شمن  ال�شيا�شة 

الجتماعية وحماية امل�شتهلكني واملعايري البيئية.

الأوروبية  املنطقة  ودول  الأوروبي  الحتاد  من  الأ�شخا�س  تنقل  بحرية  تقبل  اأن  عليها  الرنويج  اأن  كما   -

القت�شادية كافة.
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اإنفاق  الحتاد الأوروبي، فاتفاقية املنطقة القت�شادية الأوروبية تلزم  - الرنويج ت�شاهم م�شاهمة كبرية يف 

القت�شادية والجتماعية داخل الحتاد  الفروق  اأجل تخفيف  بدفع م�شاهمات من  الأخرى  الرنويج والدول 

الأوروبي. كما ت�شاهم يف ميزانية الحتاد الأوروبي للم�شاريع وتدفع ر�شومًا اإدارية منها ر�شوم املنطقة الأوروبية 

القت�شادية و»الإفتا«.

 - الرنويج لي�س لديها متثيل ول �شوت يف مقررات قانون الحتاد الأوروبي، اإمنا لديها قدرة حمدودة على 

التاأثري على القرارات املتخذة من قبل الحتاد الأوروبي،  مبا يف ذلك تطوير الإطار القانوين لل�شوق امل�شرتكة 

ولي�س لديها اأي راأي  فيما خ�س الأنظمة املتعلقة بتو�شيع دخولها اإىل ال�شوق.

ثانيًا. التفاقيات التجارية ثنائية التفاو�ش

هناك العديد من الدول لديها اتفاقيات جتارية تفاو�شية ثنائية مع الحتاد الأوروبي، ف�شوي�رسا لديها اأكرث من 

120 اتفاقية ثنائية مع الحتاد متثل اكرث التفاقيات تطوراً معه. وتركيا هي جزء يف الحتاد اجلمركي مع الحتاد 

الأوروبي وتطمح اأن تكون يف امل�شتقبل جزءاً من الحتاد الأوروبي. كما اأن هناك منوذجًا اآخر وهو اتفاقيات 

املوحدة  ال�شوق  اإىل  الدخول  اإمكانية  من  متفاوتة  توؤّمن درجات  اأوروبا  من خارج  بلدان  مع  احلرة  التجارة 

كاإتفاق الحتاد الأوروبي مع كندا. ون�شري فيما يلي اإىل طبيعة هذه التفاقيات:

1.2. النموذج ال�صوي�رشي : 

ففي ظل هذا النموذج تخ�صع �صوي�رشا لل�رشوط التالية:

-  اإعفاء على معظم الب�شائع من الر�شوم اجلمركية وغري اجلمركية )الكوتا(، باإ�شتثناء املنتجات الزراعية.

اإىل الحتاد الأوروبي تواجه  ُت�شّدر  التي  ال�شوي�رسية  ال�رسكات  اأن  يعني  - هي خارج الحتاد اجلمركي مما 

تكاليف اإدارية اإ�شافية.

الأخرى  والعقبات  اجلمركية  غري  الر�شوم  تخفي�س  خالل  من  الفر�س  تكافوؤ  مبداأ  من  جزئية  ا�شتفادة   -

للتجارة.

- ل ت�شتفيد من اتفاقيات الحتاد الأوروبي مع العامل اخلارجي.

- اإن التفاقيات الثنائية توؤّمن دخوًل حمدوداً ل�شوي�رسا اإىل التجارة باخلدمات، ف�شوي�رسا لي�س لديها دخول 

موؤمن اإىل ال�شوق املالية الأوروبية وبالأخ�س ال�شتفادة من حق »جواز ال�شفر«، وهذه التفاقية ل تتغري تلقائيًا 

مع تغري قواعد ال�شوق املوّحدة، بل  اأن اأي تغرّي يف قواعده يفر�س على �شوي�رسا اأن تتفاو�س عليه وُتّدخله يف 

التفاقية.

اأن تقبل بكل الإطار الت�رسيعي املتعلق بال�شوق املوحدة ف�شاًل عن قبول ت�رسيعات الحتاد  - على �شوي�رسا 

الأوروبي التي لي�س لها �شلة مبا�رسة بال�شوق املوحدة مبا فيها �شيا�شة الطاقة واملعايري البيئية واملناخية.
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- كما اأن �شوي�رسا م�شطرة اإىل القبول بحرية تنقل الأ�شخا�س.

- على �شوي�رسا اأي�شًا اأن ت�شاهم يف ميزانية الحتاد الأوروبي من اأجل دخولها اإىل ال�شوق املوحدة. كما اأنها 

ملتزمة بدفع هبات من اأجل تخفي�س امل�شاكل الجتماعية والقت�شادية وامل�شاركة يف العديد من برامج الحتاد 

الأوروبي.

- لي�س لدى �شوي�رسا متثيل اأو حق القرار فيما يتعلق بت�رسيعات الحتاد الأوروبي. ولي�س لها اي تاأثري على 

التغيري يف الت�رسيعات املطورة لل�شوق امل�شرتكة.وعلى عك�س الرنويج فهي غري م�شطرة اإىل حتديث اأنظمتها من 

اأجل مطابقتها مع التغريات يف ت�رسيعات الحتاد الأوروبي وعند ف�شلها يف ذلك �شتكون عر�شة لتخ�رس دخولها 

اإىل ال�شوق املوحدة يف عدة ميادين.

2.2.النموذج الرتكي6 

ينبثق هذا النموذج من التفاق بني تركيا والحتاد الأوروبي امل�شتند اإىل اتفاقية �رساكة معروفة باتفاقية اأنقرة 

العام 1995 ُت�شكل تركيا جزءاً من الحتاد اجلمركي املت�شل بالحتاد الأوروبي.  املرُبمة يف 1963. ومنذ 

كما اأنها من �شمن الدول املر�شحة لالإن�شمام اإىل الحتاد الأوروبي وكانت مفاو�شات الن�شمام قد بداأت 

منذ العام 2005.

وهذا النموذج الرتكي الذي  يعك�س رغبة دولة نا�صئة بالدخول اإىل االحتاد االأوروبي ويتميز بال�صمات االآتية:

املنتجات  باإ�شتثناء  )الكوتا(،  اجلمركية  وغري  اجلمركية  الر�شوم  من  الب�شائع  معظم  على  اإعفاء  لديها   -

الزراعية اخلام.

- هي �شمن الحتاد اجلمركي مما يخف�س العديد من الإجراءات اجلمركية على املنتجات ال�شناعية واملنتجات 

الزراعية امل�شنعة.

- تتمتع باإ�شتفادة حمدودة تكافوؤ الفر�س عرب تخفي�س العديد من القيود غري اجلمركية، وقطاع اخلدمات 

غري معني بتاتًا بالتفاقية.

- ل ت�شتفيد من اتفاقيات الحتاد الأوروبي مع العامل اخلارجي.

الحتاد  وقواعد  مبعايري  تلتزم  اأن  عليها  الأوروبي  الحتاد  اإىل  الت�شدير  يف  الراغبة  الرتكية  ال�رسكات  اإن   -

التجارة  ممار�شة  ميكنها  الأوروبية  ال�رسكات  اأن  حني  يف  التفاقية،  �شمن  عليها  املتفق  امليادين  يف  الأوروبي 

بحرية، اذا ما كانت ملتزمة بقواعد الحتاد الأوروبي.

- تركيا لي�س لديها اي تاأثري على ال�شيا�شة اخلارجية لالحتاد الأوروبي لكنها يجب عليها اللتزام بالتفاقيات 

التي يعقدها الحتاد الأوروبي مع باقي الدول، فعليها اأن ُتخف�س من الر�شوم اجلمركية من اجل اأن تتوافق مع 

6- World Bank, & EC. (2014). Evaluation of the EU-TURKEY Customs Union. World Bank and European Commission.
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تلك املتفق عليها من قبل الحتاد الأوروبي مع اأي دول اأخرى، وهذا ل يعني اأن الدول هذه عليها اأن تبادل 

تركيا باملثل، بل يجب على تركيا اأن تقوم بتفاو�س معها من اأجل الدخول اإىل اأ�شواقها.

- ت�شتفيد تركيا من متويل معنّي من  قبل الحتاد الأوروبي وذلك لكونها ع�شواً مر�شحًا لالن�شمام اليه.

لي�س لدى تركيا اأي متثيل ول �شوت فيما خ�س القوانني الأوروبية ول اأي تاأثري على التطورات احلا�شلة يف 

ال�شوق املوحدة.

3.2. النموذج الكندي)7(

املفاو�شات  اإجراء  الطرفان  بداأ  باإ�شم »�شيتا«، وقد  التجارية بني كندا والحتاد الأوروبي  املعاهدة  ُتعرف  

�شتلغي حوايل 98%  من  اأكرث من 1600 �شفحة،  وثيقة �شخمة من  مبثابة  �شنوات. وهي  �شبع  منذ  حولها 

الر�شوم اجلمركية بني الحتاد الأوروبي وكندا.

وتتميز هذه االتفاقية باخل�صائ�س التالية: 

-  لن حت�شل كندا على اإزالة الر�شوم والعوائق اجلمركية على كل القطاعات القت�شادية يف الحتاد الأوروبي، 

وبع�س املنتجات الزراعية هي خارج هذا الإعفاء ، اإ�شافة اإىل بقاء الر�شوم اجلمركية ملدة معينة على �شلع رئي�شية 

مثل ال�شيارات. 

- تبقى كندا خارج الحتاد اجلمركي مما يعني اأن ال�رسكات الكندية �شوف تواجه م�شاريف اإدراية متعلقة 

بالت�شدير اإىل داخل الحتاد الأوروبي.

- لديها ا�شتفادة حمدودة من مبداأ تكافوؤ الفر�س الذي ي�شمح بتخفي�س العوائق غري اجلمركية على التجارة 

مع بقاء العوائق جتاه �شادارات اخلدمات.

- ل ت�شتفيد من اتفاقيات الحتاد الأوروبي مع العامل اخلارجي.

- �شوف تبقى العديد من العوائق اجلمركية على الأعمال الراغبة يف التجارة مع الحتاد الأوروبي.وهو ما 

ُيكبد ال�رسكات الكندية تكاليف اإ�شافية.

- يجب على امل�شّدرين الكنديني اأن يلتزموا باملعايري التقنية واملتطلبات املفرو�شة على الب�شائع الوروبية 

- اخلدمات املالية وحق »جواز ال�شفر« لي�س من �شمن التفاقية مع الحتاد الأوروبي.

- ل تتطلب هذه التفاقية والتفاقيات امل�شابهة اأي م�شاهمة مالية يف ميزانية الحتاد الأوروبي.

- لي�س لكندا اأي حق يف اأن ت�شوت اأو تعرت�س عل اأٍي من قواعد الحتاد الأوروبي امل�شتقبلية. 

7-  EU. (2014). COMPREHENSIVE ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT (CETA) BETWEEN CANADA, OF THE ONE 
PART,AND THE EUROPEAN UNION. European Commission.
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ثالثًا. منظمة التجارة العاملية 

توفر منظمة التجارة العاملية اإطاراً ت�رسيعيًا ينظم العالقات التجارية بني 162 دولة حول العامل، ويف حال 

عدم تو�شل اململكة املتحدة اإىل اأي اتفاق مع الحتاد الأوروبي  �شوف تكون  قواعد منظمة التجارة العاملية هي 

التي حتكم هذه العالقة.

ومبوجب هذا ال�صيناريو فاإن اململكة املتحدة تخ�صع لل�رشوط التالية: 

-  اللتزام  بالر�شوم اجلمركية املفرو�شة من الحتاد الأوروبي على امل�شتوردات من اخلارج .

- البقاء خارج الحتاد اجلمركي.

- عدم ال�شتفادة من مبداأ تكافوؤ الفر�س يف الوقت الآين اأو امل�شتقلبي مما يزيد من العوائق اجلمركية وغري 

اجلمركية على �شادرات اململكة املتحدة.

- عدم ال�شتفادة من اتفاقيات الحتاد الأوروبي مع العامل اخلارجي.

- ال�رسكات التي تريد الت�شدير اإىل ال�شوق املوحدة عليها اأن تلتزم باملعايري املفرو�شة من الحتاد الأوروبي 

كاملعايري البيئية والأمان.

- ل تتطلب ع�شوية منظمة التجارة العاملية اأي م�شاهمة مالية يف ميزانية الحتاد الأوروبي.

6. التاأثرات املحلية خلروج اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي �شمن 

�شيناريوهات حمددة:

ومالية  اقت�شادية  �شعد  على  الأوروبي  الحتاد  من  املتحدة  اململكة  خروج  تاأثريات  الف�شل  هذا  يعر�س 

املبا�رسة،  الأجنبية  وال�شتثمارات  الأوروبي،  الحتاد  مع  التجارية  احلركة  اأبرزها:  من  متعددة  حملية  وقانونية 

وقطاع اخلدمات املالية، واللتزامات القنونية والت�رسيعية، والهجرة و�شوق العمل.

1.6. التاأثري على جتارة ال�صلع واخلدمات بني اململكة املتحدة واالحتاد االأوروبي   

 ُيعترب الحتاد الأوروبي ال�رسيك التجاري الرئي�شي للمملكة املتحدة . فبح�شب اإح�شاءات العام 2015 بلغ 

حجم �شادارات اململكة املتحدة اإىل الحتاد الأوروبي 44% من اإجمايل ال�شادارات )222 مليار ا�شرتليني( 

مليار   291( الواردات  اإجمايل  من   %53 املتحدة  اململكة  اإىل  الأوروبي  الحتاد  من  الواردات  حجم  وبلغ 

.
)8(

ا�شرتليني(، وهذه الأرقام هي املجمل من دون احت�شاب »تاأثري روتردام «

8- تاأثري روتردام يعني اأن ال�شادرات  يتم ت�شنيفها على اأ�شا�س امليناء الذي يتم �شحنها اإليه  بدًل من جهتها النهائية. وبالتايل  ت�شنف بع�س ال�شادرات من 

اململكة املتحدة باأنها ذاهبة اإىل هولندا بينما هي يف الواقع ُتنقل اإىل ميناء روتردام يف هولندا بو�شفه اأكرب ميناء يف اأوروبا ليتم �شحن جزء منها اإىل  جميع اأنحاء 

العامل . وبالتايل فاأن�شادرات اململكة املتحدة اإىل اأوروبا هي اأدنى من الن�شبة الظاهرة . 
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ويظهر اجلدول اأدناه اأن حجم العجز يف امليزان التجاري مع الحتاد الأوروبي قد بلغ 69 مليار ا�شرتليني يف 

حني حقق بامليزان للمملكة املتحدة فائ�شًا مع دول غري الحتاد الأوروبي ويظهر الر�شم اأدناه امليزان التجاري 

يف ال�شلع واخلدمات بني الحتاد الأوروبي وغري الحتاد الأوروبي ن�شبة اإىل الناجت املحلي للمملكة املتحدة .

جدول 2 : �صادرات وواردات اململكة املتحدة 2015

الدول 
ال�صادرات 

)مليار ا�صرتليني(

الن�صبة من اإجمايل 

ال�صادرات )%(

الواردات )مليار 

ا�صرتليني(

الن�صبة من اإجمايل 

الواردات )%(

امليزان التجاري 

)مليار ا�صرتليني(

دول االحتاد 

االأوروبي 
2224429153-69

30+2885625847باقي دول العامل

39-510100549100املجموع 

ONS Balance of Payments Stat Bulletin، 30 Jun 2016، Tables B & C

وهناك ثلثة �صيناريوهات متاحة اأمام اململكة املتحدة تتقاطع عند حرمانها من  العنا�رش االأ�صا�صية املكونة لل�صوق امل�صرتكة 

وهي:

- اإزالة العوائق اجلمركية وغري اجلمركية »الكوتا«.

- ال�شتفادة من الحتاد اجلمركي.

- ال�شتفادة من �شيا�شات مبداأ تكافوؤ الفر�س )Playing Field ( من خالل تخفي�س الر�شوم غري اجلمركية 

والعوائق الأخرى بوجه التجارة.

وبذلك فاإن منتجات اململكة املتحدة �شوف تواجه اإعادة فر�س بع�س الر�شوم اجلمركية بدرجات متفاوتة 

اإزالة عدد كبري من الر�شوم  اأدناها فيما لو اعتمدت اململكة املتحدة النموذج الرنويجي الذي يتيح  قد يكون 

اجلمركية فيما خال ال�شادرات الزراعية والرثوة ال�شمكية، يف حني اأن اأعلى ن�شبة ر�شوم جمركية �شتكون يف 

النماذج الأخرى، كنماذج �شوي�رسا وتركيا وكندا ف�شوف تكون  اأما  الدولية.  التجارة  حالة الإذعان لقواعد 

خا�شعة للمفاو�شات. 

اأما فيما خ�س الحتاد اجلمركي الذي ُيتيح اإزالة الر�شوم اجلمركية الروتينية �شمن ال�شوق املوحدة لالحتاد 

الأوروبي فاإن الت�شدير اإىل داخل الحتاد الأوروبي من دول خارج الحتاد اجلمركي يعني اجراءات جمركية 

معقدة يفر�شها الحتاد الأوروبي، وبالتايل فاأن�رسكات اململكة املتحدة  ، عندما تكون خارج الحتاد اجلمركي،  
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قدرتها  يوؤثر على  مما  الأوروبي  الحتاد  اإىل داخل  الت�شدير  اأجل  ا�شافيًا من  اإ�شافية ووقتًا  كلفة  تتكبد  �شوف 

التناف�شية. و�شيكون تاأثري اخلروج من الحتاد اجلمركي متفاوتًا على العمال،  فال�رسكات ال�شغرية ميكن اأن تعاين 

اأكرث من غريها نتيجة الإجراءات امل�شار اإليها وبالنتيجة التاأثري �شلبًا على منوها  وخلق فر�س العمل والنتاجية.

اإن تاأثري اخلروج من الحتاد اجلمركي �شيكون متفاوتًا على القطاعات القت�شادية حيث اإن القطاعات التي 

تعتمد ب�شكل كبري على الت�شدير �شتكون عر�شة للتاأثر اأكرث من غريها، وذلك نتيجة التعقيدات اجلمركية مبا 

فيها  تلك املتعلقة بقواعد املن�شاأ، مع ما حتمله من  اأعباء مالية واإدارية كبرية. ومما يزيد من هذه الأعباء  اأن حوايل 

ن�شف �شادرات اململكة  هي ب�شائع  م�شنعة جاهزة بخالف منوذج الرنويج وكندا حيث اإن معظم �شادراتها 

اإىل الحتاد الأوروبي هي مواد اأولية ومنتجات اأولية. وهذا ما نالحظه من خالل الر�شوم البيانية التالية:

ر�صم بياين3: بنية �صادرات الرنويج, كندا, اململكة املتحدة
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United Nations. )2014(. International Merchandise Trade Statistics، Country Profiles، 

Norway، Canada، UK. 

كما اأن من مميزات وجود اململكة املتحدة �شمن الحتاد الأوروبي خلق مبداأ تكافوؤ الفر�س من خالل احلّد 

الإجراءات  مثل  الأوروبي،  الحتاد  دول  �شمن  التجارة  بوجه  الأخرى  والعوائق  اجلمركية  غري  العوائق  من 

واملوا�شفات املتعلقة باملنتج والعرتاف بجودة اخلدمات. واإن كانت ال�شوق املوحدة مل ت�شتطع اأن تزيل كل 

هذه العوائق يف الحتاد الأوروبي لكنها م�شت ُقدمًا يف احلد منها.

وبالرغم من اأن هذه العوائق توؤثر على كٍلّ من الب�شائع واخلدمات امل�شدرة اإل اأن تاأثريها اأكرب على قطاع 

الأخرى  الدول  �شادرات  مع  باملقارنة  املتحدة  اململكة  �شادرات  من  مرتفعة  ن�شبة  ت�شكل  التي  اخلدمات 

املطروحة كبدائل وذلك بح�شب الر�شم البياين التايل:

ر�صم بياين  4

 OECD، 

Balance of payments BPM6
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وهذا الأمر جند تف�شريه يف ارتفاع م�شاهمة قطاع اقت�شاد املعرفة يف جممل الناجت املحلي الربيطاين  اإىل جانب 

قطاعات خدماتية اأخرى كما يت�شح يف اجلدول اأدناه :

جدول 3: اإجمايل القيمة امل�صافة القت�صاد اململكة املتحدة 2011

)Gross  Value Added( GVA 2011 اإجمايل القيمة امل�صافة)%( الن�صبة

�صناعات خفيفة 

ومتو�صطة

2.0 املاأكولت وامل�رسوبات والدخان
2.0املعادن والبال�شتيكات واملعادن غري احلديدية

1.5�شناعات اأخرى
0.1بناء ال�شفن

�صناعات متو�صطة 

وعالية 

1.2الكيمائيات
0.6تكنولوجيا املعلومات والت�شالت والآلت الدقيقة

0.5ال�شيارات
0.4الطائرات

1.7الآلت والكهربائيات ومعدات النقل 
0.7�شناعة الأدوية

منتجات اأخرى 

0.7الزراعة واحلراجة و�شيد الأ�شماك
2.9التعدين وا�شتغالل املناجم

2.7خدمات
6.7اإن�شاءات

اقت�صاد  خدمات 

املعرفة 

1.7الت�شالت
4.5الرقميات وخدمات املعلومات

9.4اخلدمات املالية 
7.1خدمات الأعمال

0.3الأبحاث والتطوير
6.5التعليم 

خدمات اأخرى 

2.9الفنادق واملطاعم
5.2جتارة التجزئة

10.9النقل والتخزين والتوزيع
7.1العقارات

4.8اخلدمات الإدارية
4.9الإدارة العامة والدفاع

7.8الرعاية ال�شحية والجتماعية
3.1اخلدمات ال�شخ�شية واملجتمع 

 BIS analysis of ONS data.
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وبذلك فاإن خ�شارة بريطانيا مليزات وفر�س ال�شوق الأوروبية املوحدة �شوف يجعلها اأمام عوائق جمركية 

تتفاوت تبعًا لختالف الدول الأوروبية.

فعلى �شبيل املثال لدى �شوي�رسا اأكرث من 120 اتفاقية مع الحتاد الأوروبي مع ذلك فاإنها مل حت�شل على كل 

المتيازات التي تقدمها ال�شوق املوحدة وع�شوية املنطقة الوروربية القت�شادية. وبالرغم من ا�شتفادتها من 

مبداأ تكافوؤ الفر�س ال اأنه ل ُيغطي كل القطاعات اخلدماتية، كاملهن احلرة املحرتفة مثل املحا�شبة واخلدمات 

القانونية، حيث اأن اأ�شحاب املهن احلرة ي�شتطيعون اأن يقدموا خدماتهم ملدة اأق�شاها 90 يومًا فقط يف ال�شنة 

�شمن الحتاد الأوروبي. ف�شاًل عن اأن ال�رسكات ال�شوي�رسية مقيدة بقواعد الحتاد الأوروبي التي ُتنظم الدخول 

اإىل ال�شوق.

املتحدة بخروجها  اململكة  ال�شوق الأوربية املوحدة �شتواجه  اإىل خماطر فقدان فر�س ومميزات  وبالإ�شافة 

من الحتاد الأوروبي حتدي املحافظة على التفاقيات التجارية احلرة بينها وبني الدول الأخرى التي �شبق اأن 

ارتبطت معها بعالقات جتارية من خالل الحتاد الأوروبي كاإطار جتاري. وبالتايل قد ل تنفرد هذه الدول تلقائيًا 

بتوقيع اتفاقيات ثنائية جتارية مع اململكة املتحدة اخلارجة من الحتاد الأوروبي، يف اإنتظار نتائج التفاو�س بني 

طرفني حول اآليات و�شكل اخلروج.  وُيبني اجلدول اأدناه اأن82% من �شادرات اململكة املتحدة موجهة اإىل 

اأُبرم الحتاد الأوروبي اتفاقيات جتارة حرة معها او الدول التي  دول الحتاد الأوروبي اإ�شافة اإىل الدول التي 

يجري معها التفاو�س حاليًا.

جدول 4: التجارة اخلارجية للمملكة املتحدة لعام 2014

التجارة اخلارجية للمملكة 

املتحدة 2014
اإجمايل الوارداتاإجمايل ال�صادرات

مليار 

ا�صرتليني

الن�صبة  

)%(

الن�صبة 

الرتاكمية 

)%(

مليار 

ا�صرتليني

الن�صبة  

)%(

الن�صبة 

الرتاكمية )%(

22944442915353االحتاد االأوروبي

3575133659دول االإفتا واالحتاد اجلمركي

2655623463االتفاقيات التجارية اجلارية حالياً

13326821072083االتفاقيات التجارية قيد التفاو�س

93181009617100باقي دول العامل 

HM Treasury. )2016(. HM Treasury analysis:the long-term economic impact of EU 
membership and the alternatives. UK Goverment.
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من  بال�شتفادة  للمملكة  ي�شمح  ل  ما،  حد  اإىل  تركيا  عدا  فيما  املطروحة،  النماذج  من  اأيًا  فاإن  وبالتايل 

التفاقيات التجارية املربمة بينها وبني الحتاد الأوروبي،  فالنموذج الرتكي يفر�س على تركيا اللتزام بكافة 

بنود التفاقيات التي ُيربمها الحتاد مع الدول الأخرى. ولكن هذا ل يعني اأن الدول الأخرى �شوف تعامل 

تركيا بذات ال�رسوط التي متنحها لالحتاد الأوروبي  فالعالقة لي�شت تبادلية. وبالتايل فاإن امل�شي يف خيار اإبرام 

اتفاقيات جتارة حرة ما بني اململكة والحتاد الأوروبي وبني اململكة والدول الأخرى ُيحتم على اململكة اأن جتد 

توازنًا ما بني حجم تغطية جتارتها اخلارجية بهذه التفاقيات وبني مدى ت�شابكها و�رسعة اإجنازها. 

واجلدير ذكره اأن خروج  اململكة املتحدة من الحتاد يجعلها تتخل�س من �شغوط  الدول الأوروبية الأع�شاء 

وبخا�شة التي حتمل فكراً حمائيًا،  والتي �شاهمت يف ف�شل اأو تاأخري العديد من املفاو�شات بني اململكة املتحدة 

ودول ُت�شكل اأ�شواق واعدة لها مثل  باك�شتان ،�شنغافورة ، الوليات املتحدة الأمريكية، كندا وال�شوق املوحدة 

.
)9(

اجلنوبية  »مريكو�شور«

كما اأن نطاق )Scope( التفاقيات التجارية احلرة �شوف ُي�شهم يف تعقيد م�شاألة التفاق وخا�شة اأن دوًل 

كاململكة املتحدة لديها ن�شبة عالية من  �شادرات اخلدمات مما ُي�شعب عملية التفاق ب�شكل اأكرب من التفاق 

على اإزالة ر�شوم جمركية على الب�شائع .وهناك مناذج اتفاقيات جتارية ناجحة كالتفاقية بني اأ�شرتاليا وال�شني 

واليابان وبني كندا وكوريا اجلنوبية. اإل اأنه بالرغم من جناحها وعمقها مل ت�شتطع اأن ُتقدم نف�س امليزات التي 

ُتقدمها ال�شوق املوحدة وخا�شة يف اخلدمات املالية.

وهناك عامل اآخر موؤثر هو �رسعة هذه املفاو�شات واإبرام التفاقيات مع باقي دول العامل، وبح�شب التجارب 

ال�شابقة بني الحتاد الأوروبي مع دول اأخرى وبني مفاو�شات دول من خارج الحتاد الأوروبي مع بع�شها 

البع�س  فاإن اأمد هذه املفاو�شات يكون ما بني 4 �شنوات وع�رس �شنوات.

9- For more informations: Ruparel, R., Booth, S., & Scarpetta, V. (2016). Where next? A Liberal, Free-market Guide to Brexit. 

Open Europe.
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الطار رقم 2: تفا�شيل عن اتفاقيات جتارة حرة مع دول العامل 

اتفاقيات االحتاد االأوروبي احلرة مع باقي دول العامل  

االتفاقية
تاريخ اإعلن 

املفاو�صات

اجلولة االأوىل 

للمفاو�صات

اجلولة االأخرية 

للمفاو�صات
التوقيع

دخول االتفاقية 

حيز التنفيذ
الوقت

االحتاد االأوروبي- 

املك�صيك
اآب 1996اأيار 1996

ت�رسين الثاين 

حزيران2000اآذار 19992000
4 �شنوات 

و�شهرين

االحتاد االأوروبي 

-كوريا
اأيار 2007ني�شان2007

ت�رسين الأول 

2009
ت�رسين الأول 

متوز 20102011
4 �شنوات و 3 

ا�شهر

االحتاد االأوروبي - 

جورجيا
اأيلول 2014حزيران2014متوز 2013�شباط 2012متوز 2010

4 �شنوات و 3 
ا�شهر

االحتاد االأوروبي 

–بريو/كولومبيا
حزيران2012اآذار 2010حزيران2007ني�شان2007

اآذار 2013 

)البريو( 

اآب 2013 

)كولومبيا(

5 �شنوات وع�رسة 
اأ�شهر )البريو( 6 

�شنوات و 3 ا�شهر 

)كولومبيا(

االحتاد االأوروبي 

-�صوي�رشا
�شباط 1993

كانون الأول 

حزيران2002حزيران1999حزيران19941998
9 �شنوات و 4 

ا�شهر

االحتاد االأوروبي 

–الواليات املتحدة 
االأمريكية

---متوز 2013حزيران2013
�شنتني و 9 ا�شهر 

وما تزال

االحتاد االأوروبي – 

كندا
اأيار 2009

ت�رسين الأول 

2009
ت�رسين الأول 

-اأيلول 20132014
6 �شنوات و9 
ا�شهر وما تزال

اتفاقيات جتارة حرة  لباقي دول العامل  

االتفاقية
تاريخ اإعلن 

املفاو�صات

اجلولة االأوىل 

للمفاو�صات

اجلولة االأخرية 

للمفاو�صات
التوقيع

دخول االتفاقية 

حيز التنفيذ
الوقت

الواليات املتحدة 

االأمريكية – اأ�صرتاليا
ني�شان2001

ت�رسين الثاين 

اأيار 2004�شباط 20022004
كانون الثاين 

2005
3 �شنوات
 و9 ا�شهر

متوز 2014متوز 2013اأيار 2013ني�شان2011اآب 2010�صوي�رشا- ال�صني
3 �شنوات  
 و11 �شهر 

حزيران2006اليابان- الهند
كانون الثاين 

اآب 2011�شباط 2011اأيلول 20072010
5 �شنوات 

و�شهرين

اي�صلند- ال�صني 
كانون الأول 

ني�شان20062007
كانون الثاين 

متوز 2014ني�شان20132013
7 �شنوات  

 و7 ا�شهر

كندا- كوريا
ت�رسين الثاين 

اآذار 2014اآذار 2014متوز 20042005
كانون الثاين 

2015
ع�رسة �شنوات 

و�شهرين

Ruparel, R., Booth, S., & Scarpetta, V. (2016). Where next? A Liberal, Free-market Guide to 
Brexit. Open Europe..
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ابرامها  �رسعة  وبني  التفاقيات  وت�شابك  عمق  بني  توازن  اإيجاد  خيار  اأمام  املتحدة  اململكة  فاإن  وبالتايل 

الذي  اخلدمات  قطاع  على  �شادراتها  ُتركز يف  املتحدة  اململكة  اأن  ومبا  اإبرامها،  لتاأخري  القت�شادية  والنتائج 

يتطلب العديد من الإجراءات واملفاو�شات التي قد تاأخذ وقتًا طوياًل فاإن ذلك ينعك�س �شلبًا على القطاعات 

القت�شادية يف اململكة.

ُيبنّي اجلدول اأدناه اأبرز القطاعات القت�شادية التي �شتتاأثر عقب خروج اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي 

مع عر�س ملدى تاأثري هذا اخلروج على كل من القطاعات املذكورة مع �رسح امكانية التو�شل اإىل اتفاق ي�شمن 

للملكة املتحدة دخوًل مماثاًل اأو قريبًا مما ُتقدمه ال�شوق املوحدة. 

الإطار رقم 3: ملحة عن اأبرز القطاعات القت�شادية التي �شتتاأثر عقب اخلروج من الحتاد الأوروبي 

القطاع

ن�صبة 

ال�صادرات 

اإىل االحتاد 

االأوروبي 

)%(

امليزان التجاري 

مع االحتاد 

االأوروبي )مليار 

ا�صرتليني(

العوائق املحتملة 

امام هذا القطاع 

من االحتاد 

االأوروبي 

خطر 

اال�صطراب 

يف القطاع

احتمالية وجود 

دخول م�صابه 

لع�صوية االحتاد 

االأوروبي 

ال�رشوط املحتملة 

الب�صائع

-35.013.95ال�شيارات
10 % ر�شوم 

جمركية
عال عال

قواعد  على  التفاق  �شهولة 

املن�شاأ  قواعد  مثل  اأ�شا�شية 

كاتفاقية  ناجحة  اأمثلة  وهناك 

اأن  بينت  التي   )NAFTA(

�رسطًا  لي�س  اجلمركي  الحتاد 

ال�شيارات  لنجاح �شناعة  اأ�شا�شيًا 

العابرة للحدود.

-56.67.82الكيمائيات
4.6 % ر�شوم 

جمركية
عال

متو�شط اإىل 

عال

الحتاد  مع  اتفاقية  اأنح�شول 

ما  اإذا  �شعبًا  ُي�شبح  الأوروبي 

املتحدة  اململكة  ا�شتطاعت 

التناف�شية  ميزاتها  على  اأنتحافظ 

احل�شول  على  قدرتها  من خالل 

الولية  للمواد  اأ�شعار  على 

ل�شناعتها من بلدان اأخرى ب�شعر 

اأقل.

�شفر ر�شوم 44.62.56الطائرات

جمركية
عالعال

امل�شنعة  الطائرات  قطع  اأهمية  اإن 

والتي  املتحدة  اململكة  يف 

�شناعة  قطاع  يف  اأ�شا�شية  ُتعترب 

يجعل  الأوروبية،  الطائرات 

البند  هذا  على  التفاو�س  اإمكانية 

�شهلة نظراً للمناف�شة التي تعرت�س 

الطائرات الأوروبية من الطائرات 

الأمريكية.

املكنات 

وال�شلع 

الراأ�شمالية 

30.75.47-

1.7 % اإىل 
4.5 % ر�شوم 

جمركية

عالمتو�شط

 اإن عدم وجود تعريفات جمركية 

جوهرية وعالية  من �شاأنه اأن يوفر 

 كبرياً للتو�شل اإىل اتفاق.
ً
حافزا 
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اخلدمات

اخلدمات 

املالية
41.416.06

تخ�شع للعديد 

من اجراءات 

الحتاد 

الأوروبي 

للدخول

متدينعال

 لدى الحتاد الأوروبي �شيا�شات 

التي  ال�رسكات  جاه  �شارمة 

تتعاطي الأعمال املالية من خارج 

ف�شوي�رسا  الأوروبي  الحتاد  دول 

دخول  لديها  املثال  �شبيل  على 

يف  املوحدة  ال�شوق  اإىل  حمدود 

م�شاألة اخلدمات املالية.

وتقدم ع�شوية املنطقة القت�شادية 

الأوروبية الو�شول الكامل، لكن 

قبول  عليه  ينطوي  اخليار  هذا 

الأوروبي  الحتاد  قواعد  جميع 

يف  الت�شويت  اإمكانية   دون 

ت�شميمها اأو التنفيذ.

18.43.5التاأمني

تخ�شع للعديد 

من اجراءات 

الحتاد 

الأوروبي 

للدخول

متو�شطمتو�شط

اخت�شا�س 

فني 
29.81.92-

على الأغلب 

تخ�شع 

للقوانني 

الوطنية لكل 

دولة يف 

الحتاد

متو�شطمتو�شط

على  يعتمد  القطاع  هذا  اإن 

حرية  حول  النهائية  املفاو�شات 

الحتاد  بني  ما  الأ�شخا�س  حركة 

املتحدة،  واململكة  الأوروبي 

حذو  حتذو  اأن  للملكة  وميكن 

معايري  على  التفاق  عرب  �شوي�رسا 

ي�شمح  مما  املتبادل  العرتاف 

بحرية تنقل الخت�شا�شني. 

 Booth, S., Howarth, C., Persson, M., Ruparel, R., & Swidlicki, P. (2015). What if ? The 
Consequences , Challenges, and Oppurtunities facing Britain Outside EU. Open Europe.

ويف الر�شم الوارد اأدناه نعر�س ملخ�شًا تو�شيحيًا عن ال�شيناريوهات املطروحة ل�شكل عالقة اململكة املتحدة 

جدول  يلي  وفيما  الأوروبية.  املوحدة  ال�شوق  مع  اخليارات  من  كل  ت�شابه  ودرجات  الأوروبي  الحتاد  مع 

تف�شيلي ُيلخ�س هذا الختالف والت�شابه ما بني ال�شيناريوهات وع�شوية الحتاد الحتاد الأوروبي يف جمال جتارة 

ال�شلع واخلدمات والحتاد اجلمركي وال�شتفادة من مبداأ تكافوؤ الفر�س.
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ر�صم تو�صيحي رقم 3 :  ملخ�س ال�صيناريوهات املطروحة اأمام اململكة املتحدة جلهة جتارة ال�صلع واخلدمات

ع�صوية االحتاد 

االأوروبي 
منوذج كندا  منوذج تركيا منوذج �صوي�رشا   منوذج الرنويج 

ع�صوية منظمة 

التجارة الدولية

جتارة ال�شلع 

واخلدمات

ح���ري���ة ت��ام��ة 

ال�شلع  لتجارة 

واخلدمات 

ب��ع�����س ال��ر���ش��وم 

تبقى  اجل��م��رك��ي��ة 

ع���ل���ى ال�����ش��ل��ع 

وال��رثوة  الزراعية 

ال�شمكية 

ي��ب��ق��ى ب��ع�����س 

الر�شوم اجلمركية 

على الزراعة

ت�����ش��ت��ف��ي��د م��ن 

اجلمركي   الحتاد 

امل�شنعة  املنتجات 

وامل���ن���ت���ج���ات 

الزراعية امل�شنعة 

ال��ر���ش��وم  تبقى 

على  اجلمركية 

الزراعية  ال�شلع 

الر�شوم  وبع�س 

على  اجلمركية 

ال�شلع  ب��ع�����س 

لفرتة انتقالية 

اجلمركية  الر�شوم 

يفر�شها  ال��ت��ي 

الأوروبي  الحتاد 

ع���ل���ى ال������دول 

الأخرى

الحتاد 

اجلمركي

ر�شوم  يوجد  ل 

ج���م���رك���ي���ة، 

اإم����ك����ان����ي����ة 

بكل  ال��دخ��ول 

التي  التفاقيات 

الحتاد  ينجزها 

مع  الأوروب����ي 

الدول الأخرى

ك��ل��ف��ة اجل��م��ارك 

ول  ُتفر�س  �شوف 

الدخول  ت�شطيع 

الت��ف��اق��ي��ات  اإىل 

التجارية مع الدول 

معها  يتعاقد  التي 

الحتاد الأوروبي. 

اجل��م��ارك  كلفة 

ُتفر�س  ���ش��وف 

ت�شتطيع  ول 

اإىل  ال���دخ���ول 

الت���ف���اق���ي���ات 

ال����ت����ج����اري����ة 

م�����ع ال�������دول 

ال���ت���ي ي��ت��ع��اق��د 

م��ع��ه��ا الحت����اد 

الأوروبي.

ر�شوم  يوجد  ل 

على  ج��م��رك��ي��ة 

امل�شنعة،  ال�شلع 

التزامات  هناك 

ال�شيا�شة  ملوائمة 

ال����ت����ج����اري����ة 

اخل��ارج��ي��ة  مع 

الحتاد الأوروبي 

اجلمارك  كلفة 

ُتفر�س  ���ش��وف 

ت�شتطيع  ول 

اإىل  ال���دخ���ول 
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2.6. اال�صتثمارات االأجنبية املبا�رشة 

ُتعترب اململكة املتحدة مق�شداً مهمًا لالإ�شتثمارات الجنبية املبا�رسة كما انها م�شتثمر قوي يف البلدان الأخرى، 

فقد احتلت املركز الثالث يف ا�شتقطاب ال�شتثمارات الأجنبية املبا�رسة  بعد الوليات املتحدة وال�شني. وتكمن 

اأهمية هذه ال�شتثمارات يف  الدور املايل والقت�شادي الذي تلعبه على �شعيد خلق فر�س العمل وتعزيز ميزان 

املدفوعات وتوطني التكنولوجيات وما اإىل ذلك.

جدول 5: اال�صتثمارات االأجنبية الداخلة 2014

ترليون دوالر اال�صتثمارات االأجنبية الداخلة )2014(

5.4الواليات املتحدة االأمريكية

2.7ال�صني

1.7اململكة املتحدة 

 Kearney، A. )2015(. Foreign Direct Investment Confidence Index. 

جدول 6 : الدول االأكرث جذباً لل�صتثمارات االأجنبية املبا�رشة

الدول االأكرث جذباً لل�صتثمارات االأجنبية املبا�رشة 

201320142015

111الواليات املتحدة االأمريكية

222ال�صني 

843اململكة املتحدة

434كندا

765اأملانيا

356الربازيل 

1397اليابان

12108فرن�صا

9129املك�صيك

6810اأ�صرتاليا

 Kearney, A. (2015). Foreign Direct Investment Confidence Index. 
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دول  ح�شة  بلغت   2014 العام  ففي  املتحدة.  اململكة  يف  امل�شت�شمرين  اأهم  من  الأوروبي  الحتاد  وُيعد 

الحتاد الأوروبي 48%  من ال�شتثمارت الأجنبية املوجهة اإىل اململكة املتحدة )496 مليار ا�شرتليني من اأ�شل  

بن�شبة 24% للوليات املتحدة و28% للدول الأخرى. وقد تراوحت ن�شبة  ا�شرتليني( مقارنة  1034 مليار 

ال�شتثمارات الأجنبية  لالحتاد الأوروبي يف اململكة املتحدة ما بني 47% و 53% يف العقد املا�شي. وبح�شب  

ا�شتبيان لآراء امل�شتثمرين ُتعّد مدينة لندن من اأهم املدن اجلاذبة لالإ�شتثمارات املبا�رسة يف اأوروبا، وذلك بح�شب 

الر�شم البياين اأدناه.

ر�صم بياين  5: الدول االأكرث جذباً لل�صتثمارات االأجنبية املبا�رشة

موني�س

 بر�صلونة

اأم�صرتدام

 برلني

 باري�س

 لندن

اململكة املتحدة

اأملانيا

فرن�صا

 EY. )2016(. EY’s attractiveness survey UK 2016: Positive rebalancing? Ernst and Young.

اأما جلهة ا�شتثمارات اململكة املتحدة يف اخلارج فاإن ح�شة دول الحتاد الأوروبي بلغت 40% يف عام 2014.

ر�صم بياين  6: الدول االأكرث ا�صتقطاباً لل�صتثمارات االأجنبية يف اأوروبا

 EY. )2016(. Global Investment Monitor 2016. Ernst & Young.
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وبح�شب  درا�شات متعددة فاإن تاأثري ع�شوية اململكة املتحدة يف الحتاد الأوروبي كان له الف�شل يف زيادة 

 .
)10(

ال�شتثمارات الأجنبية املبا�رسة يف اململكة املتحدة بن�شبة 28% يف العقود الثالثة املا�شية )2013-1985(

ال�شتثمارات  على  �شلبيًا  اأثراً  يرتك  اأن  ُيتوقع  الأوروبي  الحتاد  من  املتحدة  اململكة  خروج  فاإن  وبالتايل   

الأجنبية املبا�رسة الوافدة اإليها، وهناك ثالثة اأ�شباب تقف وراء احتمال انخفا�س ال�شتثمارات الجنبية املبا�رسة 

اإىل اململكة املتحدة نوردها فيما يلي:

قبل  من  الت�شديرية  لل�شناعات  جاذبة  املوحدة جعلها حمطة  ال�شوق  �شمن  املتحدة  اململكة  اإن وجود   .1

ال�رسكات املتعددة اجلن�شية  والتي باإمكانها الت�شدير اإىل كل دول الحتاد الأوروبي من دون تكبد كلفة الر�شوم 

اجلمركية وتخطي العوائق غري اجلمركية.

2. اإن خروج اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي �شوف يزيد كلفة  عمليات ال�شترياد املعقدة لل�رسكات 

�شتخ�شع  اإنها  اإذ  الحتاد  يف  خمتلفة  دول  من  ل�شناعتها  مكّونات  ت�شتورد  والتي  املتحدة   اململكة  يف  العاملة 

لت�رسيعات ور�شوم خمتلفة ، ف�شاًل عن الكلفة الإ�شافية التي �شتنتج عن تقييد الهجرة بني دول الحتاد الأوروبي.

3. ال�شكوك وعدم و�شوح الروؤية حول ماهية التفاقية اجلديدة بني اململكة املتحدة والحتاد الأوروبي.

ال�شيارات  ال�شناعية ك�شناعة  القطاعات  اأ�شا�شي على ال�شتثمارات يف  وترتكز املخاوف املذكورة ب�شكل 

وعلى قطاع اخلدمات املالية الذي يتبني انه اخلا�رس الكرب جراء خروج اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي.

الحتاد  املتحدة جّراء خروجها من  اململكة  املايل يف  القطاع  تو�شيفًا خل�شارة  اأدناه    3 رقم  الإطار  ويبنّي 

الأوروبي خ�شو�شًا لأنها ُتعّد من اأكرب مقدمي اخلدمات يف الحتاد الأوروبي.

10- Wadsworth, J., Dhingra, S., Ottaviano , G., & Reenen, J. (2016). Brexit and the Impact of Immigration on the UK. Centre for 
Economic Performance . London School of Economics and Political Science .
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الإطار رقم  4:  خ�شارة القطاع املايل

م للخدمات املالية يف الحتاد الأوروبي، لكن هذا �شيتاأثَّر كثرًيا اإذا  ُتعّد العا�شمة الربيطانية اأكرب ُمقدِّ

ان�شحبت بريطانيا من الحتاد الأوروبي،  لأّن الكثري من البنوك واملوؤ�ش�شات امل�رسفية العاملية ُتدير جزءاً 

من اأعمالها من بريطانيا ل�شمان الدخول اإىل ال�شوق الأوروبية كلها من خالل اإن�شاء فرع لها يف لندن.

اململكة  اإىل  الداخلة  املبا�رسة  الأجنبية  ال�شتثمارات  اأكرب ح�شة من  املالية على  وت�شتحوذ اخلدمات 

املتحدة )45 %( وُت�شكل 8% من اإجمايل الناجت املحلي و 12% من عائدات ال�رسائب.

وُيعترب الدخول اإىل ال�شواق الأوروبية واحداً من اأبرز العوامل اجلاذبة لال�شتثمارات الجنبية املبا�رسة 

ُتعترب  الأوروبي  الحتاد  قبل  من  م�شتهدفة  قطاعات   10 اأبرز  اإىل  وبالنظر  املالية.  اخلدمات  قطاع  يف 

الربجميات وخدمات  الأربعة وهي  القطاعات  املتلقني لهذه ال�شتثمارات يف  ابرز  املتحدة من  اململكة 

الأعمال و�شناعة ال�شيارات والو�شاطة املالية1.

وُيعترب القطاع املايل من اأبرز اخلا�رسين جّراء خروج اململكة املتحدة وذلك نتيجة الأ�شباب الآتية:

)Passporting Rights( »1. حقوق » جواز ال�صفر

 )Passporting Rights( »اإن واحدة من مّيزات ع�شوية الحتاد الأوروبي هي حقوق »جواز ال�شفر

التي ت�شمح لل�رسكات باأن تُن�شئ فرعًا يف اأي دولة اوروبية ع�شو يف الحتاد الأوروبي فُي�شمح لها بالعمل 

مع كافة الدول الأع�شاء الأخرى بكلفة متدنية. 

)Economies of Scale( 2. وفورات االنتاج

اإن ال�رسكات املالية ُتن�شئ فرعها الأ�شا�شي يف بلد معني من الحتاد الأوروبي وت�شبح مفتوحة على 

باقي الحتاد ، مما يجعلها قادرة على تنويع خدماتها ب�شبب تو�شع ال�شوق الذي ي�شمل 28 دولة اوروبية. 

وبالتايل فاإن اخلروج من الحتاد الأوروبي وخ�شارة حق جواز ال�شفر معناه اأن ال�شوق �شوف تتقل�س  

اأمامها، اإ�شافة اإىل الكلفة الإ�شافية التي �شوف تتكبدها ال�رسكات.

3. االطار الت�رشيعي 

وذلك  متدنية  الأعمال  كلفة  جتعل  كافة  الأوروبي  الحتاد  دول  بني  ما  الت�رسيعي  الإطار  مناذج  اإن 

ب�شبب ت�شابه الت�رسيعات.  فالو�شوح والثبات يف الت�رسيعات يجعل اإجراء العمال يف دول اأخرى من 

الحتاد م�شابهًا ملا هو يف البلد الذي ن�شاأت فيه ال�رسكة. وبالتايل فاإن خروج اململكة املتحدة من الحتاد 

�شوف يفر�س تغيرياً يف الت�رسيعات مما يعني ح�شول اإرباك عند امل�شتثمرين نتيجة اختالف الت�رسيعات.
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3.6 . االإلتزامات القانونية والت�رشيعية   

1.3.6 اإلتزامات ال�صوق املوحدة االأوروبية

ال�شوق  بتنظيم  اأ�شا�شًا  مرتبطة  الأوروبي  الحتاد  يف  الأع�شاء  الدول  على  املفرو�شة  الإلتزامات  غالبية  اإن 

املوحدة ودرجة النفتاح التي توّفرها. 

البدائل  اأكرث من  التزامات  املنطقة القت�شادية الأوروبية تفر�س  اأن ع�شوية  يتبنّي  البدائل املقرتحة  ومبقارنة 

الأخرى. فقد فر�شت اتفاقية املنطقة القت�شادية الأوروبية على الرنويج اأن تلتزم بت�رسيعات الحتاد الأوروبي 

الذي ُي�شكل جزءاً من اتفاقية املنطقة القت�شادية الأوروبية، وذلك من اأجل �شمان م�شتوى متكافئ للفر�س 

قبل احلكومة  اأُجريت من  تبنّي يف درا�شة  للمناف�شة. وقد  مت�شاوية  امل�شرتكة وعلى �رسوط  القواعد  مبني على 

الرنويجية يف عام 201211 اأن  الرنويج دجمت حوايل ثالثة اأرباع قوانني الحتاد الأوروبي �شمن ت�رسيعاتها 

الوطنية، وهذه القوانني ل تت�شّمن القوانني املخت�شة بقطاعات خدماتية و�شلع معّينة فقط بل تت�شعب اإىل جمالت 

اأخرى ك�شيا�شة املناف�شة وم�شاعدات الدولة وحقوق امللكية الفكرية.

املوحدة منها عنا�رس  بال�شوق  املرتبطة مبا�رسة  الأوروبي غري  بقوانني الحتاد  تلتزم  اأن  اأي�شًا  الرنويج  وعلى 

متعلقة بال�شيا�شة الجتماعية وحماية امل�شتهلكني واملعايري املتعلقة بالبيئة. اإ�شافة اإىل القبول بالت�رسيعات املتعلقة 

بتنقل العمال، مما يفر�س على الرنويج التزامات جتاه العمال الجانب من اأجل م�شاواتهم بالعمال املحليني. 

اللتزامات  بكل  يقبال  اأن  فعليهما  املوحدة  ال�شوق  اإىل  الدخول  حق  لديهما  اللتان  و�شوي�رسا  تركيا  اأما 

اأن تعتمدا وتنفذا  اإىل �شوق الحتاد الأوروبي عليهما  اأجل الدخول  والت�رسيعات املتعقلة بهذا الدخول. فمن 

11- Norwegian government. )2012(. Outside and Inside: Norway’s agreements with the European Union. 

4. حرية تنقل االأفراد واالخت�صا�صني 

 اإن اأهمية حرية تنقل اليد العاملة قد عززت من قدرة املوؤ�ش�شات املالية على توظيف املوظفني من 

اأ�شهم ذلك يف تو�شيع  اإقامتهم. وقد  اأنحاء الحتاد الأوروبي بغ�ّس النظر عن جن�شيتهم ومكان  جميع 

دائرة املواهب من دون احلاجة للح�شول على تاأ�شريات اأو ت�شاريح العمل، الأمر الذي اأدى اإىل  حت�ّشن 

الأداء والنتائج بالن�شبة للعمالء وتخفي�س تكاليفها.

 Wright، W. )2016(. THE POTENTIAL IMPACT OF BREXIT ON EUROPEAN CAPITAL  

.MARKETS :A QUALITATIVE SURVEY OF MARKET PARTICIPANTS. NEW FINANCIAL
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القواعد املتوازية مع ت�رسيعات الحتاد الأوروبي، وبالأخ�س اإزالة العوائق التقنية املتعلقة بتجارة بع�س ال�شلع. 

تركيا  املوحدة. وعلى  ال�شوق  لهما يف   املحدد  الق�شم  اإىل  الدخول  من  منعهما  اإىل  يوؤدي  ذلك  والف�شل يف 

ال�شوق  اإىل  الكامل  الدخول  دون  من  البيئية  والقواعد  الدولة  وم�شاعدات  املناف�شة  قواعد  تتبعا  اأن  و�شوي�رسا 

املوحدة.  غري اأن تركيا ل تواجه متطلبات كبرية يف جمال الت�رسيعات خارج اإطار املجالت  التي  لديها دخول 

الأ�شخا�س بني  بتنقل  تقبل  اأن  او�شع فهي كالرنويج يجب  فعليها متطلبات  اما �شوي�رسا  املوحدة.  ال�شوق  اإىل 

الحتاد الأوروبي ودول املنطقة الأوروبية القت�شادية.

اأما الدول التي لديها اتفاقية جتارة حرة مع الحتاد الأوروبي مثل كندا فعليها القبول بت�رسيعات قليلة متعلقة 

بدخولها اإىل �شوق الحتاد الأوروبي. فامل�شّدرون الكنديون مفرو�س عليهم اأنيلتزموا باملعايري التقنية امل�شابهة 

ملثيالتها من ب�شائع الحتاد الأوروبي من اأجل ال�شماح لها بالدخول اإىل �شوق الحتاد الأوروبي من دون قدرتها 

على التاأثري على هذه القرارات. اإ�شافة اإىل اأن اتفاقيات التجارة احلرة تتطلب من املوقعني عليها اأن يعملوا ما 

يف و�شعهم  من اأجل اللتزام مبعايري البيئة وحقوق الن�شان وحقوق العمال وحقوق امللكية الفكرية. وت�شمل 

الر�شيد  امل�شتدامة واحلكم  تتعلق بحقوق الإن�شان والتنمية  التجارية مع  الحتاد الأوروبي �رسوطا  التفاقيات 

واحرتام البيئة. فالتفاقية ما بني  الحتاد الأوروبي وكندا مثاًل تت�شمن اتفاق �رساكة لتو�شيع نطاق التعاون الثنائي 

بينهما اإىل جمموعة وا�شعة من الق�شايا، منها ال�شالم والأمن الدوليان، والإرهاب ومكافحة املخدرات وتعزيز 

حقوق الإن�شان. ويت�شمن التفاق مع كندا اأي�شًا عدداً من الف�شول املتعلقة باللتزامات يف ق�شايا اأخرى مثل 

زيادة ال�شفافية يف احلكم. 

يت�شمن  اخليار  فاإن هذا  الدولية  التجارة  اإطار منظمة  التفاق والعمل حتت  اإىل  التو�شل  اأما يف حالة عدم 

منظمة  للتزامات  المتثال  اإىل  بحاجة  تزال  ل  املتحدة  اململكة  اأن  اإل  املوحدة.  ال�شوق  جتاه  اأقل   اإلتزامات 

التجارة العاملية املتعلقة باحلركة املوؤقتة لبع�س املهنيني.

ر�صم تو�صيحي رقم 4:  ملخ�س ال�صيناريوهات املطروحة اأمام اململكة املتحدة جلهة التزاماتها بقرارت االحتاد االأوروبي  
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2.3.6 االإلتزامات املالية 

ُتعترب م�شاهمة اململكة املتحدة يف ميزانية الحتاد الأوروبي واحدة من اأكرب م�شاهمات الع�شوية  يف الحتاد، 

ففي عام 2015 بلغ حجم م�شاهمة اململكة املتحدة 8.5 مليار ا�شرتليني اي ما يقارب 1% من جممل النفاق 

العام و0.5% من اإجمايل الناجت املحلي.

وت�شتخدم ميزانية الحتاد الأوروبي من اجل  تنفيذ ال�شيا�شات على �شعيد الحتاد ككل ومنها الدعم الزراعي 

يف اإطار ال�شيا�شة الزراعية امل�شرتكة ودعم الأطراف الأكرث فقراً يف الحتاد ودعم الأبحاث وبع�س امل�شاعدات 

للدول النامية.

جدول 7: م�صاهمات اململكة املتحدة يف ميزانية االحتاد االوروبي

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

17.8 18.8 18.1 15.7 15.4 15.2 14.1 امل�صاهمة الكلية

-4.9 -4.4 -3.7 -3.1 -3.1 -3.0 -5.4 اخل�صم املقدم للمملكة املتحدة

12.9 14.4 14.5 12.6 12.2 12.2 8.7 اإجمايل امل�صاهمة

-4.4 -4.6 -4.0 -4.2 -4.1 -4.8 -4.4 جمموع املبالغ املح�صلة للقطاع العام

8.5 9.8 10.5 8.5 8.1 7.4 4.3 امل�صاهمة ال�صافية

 HM Treasury. )2015(. European Union Finances 2015: statement on the 2015 EU Budget and mea-

sures to counter fraud and financial mismanagement. UK Goverment.

ر�صم بياين  7: م�صاهمات اململكة املتحدة واملبالغ امل�صتلمة من ميزانية االحتاد االأوروبي بالقيمة احلقيقة , مليار ا�صرتليني ا�صعار 2015.

 HM Treasury. (2015). European Union Finances 2015: statement on the 2015 EU Budget and measures 
to counter fraud and financial mismanagement. UK Goverment.
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يف  امل�شاهمة  الأوروبية  القت�شادية  املنطقة  يف  الأع�شاء  الدول  على  يجب  املقرتحة،  البدائل  تقييم  ويف 

ميزانية الحتاد الأوروبي، ولكن لي�س بنف�س املبلغ الذي ُيفر�س على اأع�شاء الحتاد الأوروبي وهم جمربون اأن 

ي�شاهموا يف امليزانية من اأجل تخفيف امل�شاكل الجتماعية والقت�شادية يف دول الحتاد الأوروبي. وهذا يعني 

اأن عليهم اأن يدفعوا لأهداف ال�شيا�شة الإقليمية لالحتاد الأوروبي من دون اأن يكونوا موؤهلني للح�شول على 

اإىل الدول الفقرية يف الحتاد  التقدميات تاأخذ �شكل هبات املنطقة القت�شادية الأوروبية  اي تقدميات. وهذه 

الأوروبي. كما اأن على هذه الدول اأن ت�شارك يف برامج الحتاد الأوروبي كل على حدة ومنها برامج الأبحاث 

الأ�شا�شية لالحتاد الأوروبي.كما تدفع هذه الدول م�شاريف اإدارية منها م�شاهمات اإىل اإدارة املنطقة القت�شادية 

الحتاد  ميزانية  الأوروبية يف  القت�شادية  املنطقة  دول  مل�شاهمات  اأي خ�شم  يوجد  ول  و»الإفتا«.  الأوروبية 

الأوروبي وبراجمه.

لها  ال�شماح  اأجل  من  الأوروبي  الحتاد  ميزانية  اإىل  مالية  م�شاهمة  تدفع  اأن  اأي�شًا  عليها  �شوي�رسا  اأن  كما 

بالدخول اإىل ال�شوق املوحدة. وبعد تو�شع الحتاد الأوروبي يف عام 2004 التزمت �شوي�رسا باأنتدفع هبات 

للتخفيف من وطاأة الأو�شاع القت�شادية والجتماعية  يف الدول الأع�شاء التي ان�شمت يف 2004 و2007 

و2013. وهذه امل�شاهمات قائمة اإىل الآن، واآخرها  امل�شاهمات يف الربامج املتعلقة يف كرواتيا والذي ينتهي 

يف اأيار 2017.

كما التزمت �شوي�رسا بامل�شاركة يف العديد من الربامج املمولة من ميزانية الحتاد الأوروبي على �شبيل برامج 

البحاث املتعلقة يف الحتاد الأوروبي. وعلى �شوي�رسا، مثل الرنويج ، اأن تدفع لكلفة هذه الربامج ول يوجد اأي 

خ�شم مل�شاهمات �شوي�رسا يف ميزانية الحتاد الأوروبي وبراجمه.

ول تتطلب  اتفاقية التجارة احلرة الكندية  اأي م�شاهمات مالية لالحتاد الأوروبي ول حتى حتت خيار منظمة 

التجارة العاملية. ولكن اإذا اعتمدت اململكة املتحدة نف�س العالقة مع الحتاد الأوروبي مثل الرنويج و�شوي�رسا 

فاإنها �شت�شتمر بامل�شاهمة يف امليزانية وحجم هذه امل�شاهمة خا�شع للتفاو�س، و�شتخ�رس اململكة حق احل�شول 

على اأي خ�شم كانت ت�شتفيد منه خالل ع�شويتها يف الحتاد الأوروبي. 
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ر�صم تو�صيحي رقم 5:  ملخ�س ال�صيناريوهات املطروحة اأمام اململكة املتحدة جلهة امل�صاهمة يف ميزانية االحتاد االأوروبي  

ع�صوية االحتاد 

االأوروبي 
منوذج كندا  منوذج تركيا منوذج �صوي�رشا  منوذج الرنويج 

ع�صوية منظمة 

التجارة الدولية

كاملة  م�����ش��اه��م��ة 

الحت��اد  ميزانية  يف 

اأن  اإل  الأوروب����ي 

املتحدة  اململكة 

ل���دي���ه���ا ب��ع�����س 

التخفي�شات 

اأجل  من  الرنويج  تدفع 

ال��ه��ب��ات امل��ق��دم��ة من 

القت�شادية  املنطقة 

الأوروب����ي����ة وامل��ن��ح 

الداري��ة  وامل�شاريف 

لالحتاد   الربامج  وكلفة 

الأوروبي 

تدفع منحًا لالأع�شاء 

الحت��اد  اجل���دد يف 

وتدفع  الأوروب����ي 

اإداري���ة  م�شاريف 

وت��ك��ل��ف��ة ب��رام��ج 

م���ن ق��ب��ل الحت���اد 

الأوروبي 

بع�س  تركيا  تتلقى 

الحتاد  من  التمويل 

الأوروبي 

اأي  ي����وج����د  ل 

التزامات مالية

اأي  ي����وج����د  ل 

التزامات مالية 

3.3.6  القدرة على التاأثري يف قرارات االحتاد االأوروبي 

 متتلك اململكة املتحدة، ب�شفتها ع�شواً يف الحتاد الأوروبي �شوتًا موؤثراً يف ت�شكيل القواعد والإجراءات 

وقد ا�شتخدمت هذا التاأثري من اأجل زيادة منافعها القت�شادية من ال�شوق املوحدة.

وحتت اأي خيار اآخر فاإن اململكة املتحدة �شوف تخ�رس القدرة على التاأثري و�شوف ُيقّيد �شوتها وحُترم من 

حقها يف العرتا�س على القرارات التي تتطلب الإجماع.

اأما الرنويج فلي�س لديها اأي ممثل اأو �شوت يف القوانني املتعقلة بالحتاد الأوروبي، ورئي�س الوزراء الرنويجي 

املفو�شية  يف  ع�شو  اأي  لديها  ولي�س  الوزراء  جمل�س  يف  الرنويج  ت�شارك  ول  الأوروبي  املجل�س  يف  يح�رس  ل 

على  جداً  حمدود  الرنويج  تاأثري  فاإن  وبالتايل  الأوروبية،  العدل  حمكمة  يف  قرار  اأي  يف  ت�شاهم  ول  الأوروبية 

القوانني  يف  فقط  وامل�شورة  الراأي  اإبداء  �شكل  على  امل�شاهمة  الرنويج  وباإمكان  الأوروبي.  الحتاد  قرارات 
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اجلديدة لالحتاد الأوروبي. ولدى الرنويج حق رف�س جزء من قوانني الحتاد الأوروبي املتعلقة بال�شوق املوحدة 

. اإل انها مل ت�شتخدم هذا  احلق خ�شية اأن يتم 
12

بح�شب املادة 102 من اتفاقية املنطقة القت�شادية الأوروبية 

منعها من الدخول اإىل ال�شوق املوحدة.

الت�رسيع يف  اأي دور يف عملية  الأوروبية ول  املوؤ�ش�شات  متثيل يف  اأي  ل�شوي�رسا  لي�س  الرنويج  وعلى غرار 

الحتاد الأوروبي،كما انها ل متتلك احلق يف اأن تتم م�شورتها يف م�شوّدات القوانني من املفو�شية الأوروبية.

ولي�س لرتكيا ول كندا ول اي دولة لديها اتفاقية جتارة حرة مع الحتاد الأوروبي اي تاأثري على قواعد الحتاد 

الأوروبي. اأما خارج الحتاد الأوروبي فلديها قدرة تاأثري حمدودة.

ر�صم تو�صيحي رقم 4:  ملخ�س ال�صيناريوهات املطروحة اأمام اململكة املتحدة جلهة القدرة على التاأثري يف قرارات االحتاد االأوروبي 

4.6. الهجرة و�صوق العمل 

تنقل  اإىل جانب حرية  الأربع   املوحدة  ال�شوق  دعائم  من  �رسط  اأو  قيد  الأ�شخا�س دون  تنقل  ُتعترب حرية 

الأموال واخلدمات وال�شلع وبالتايل فاأنخروج اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي  �شوف ُيحدث تغيريات 

يف �شيا�شاتها  جتاه املهاجرين من واإىل  الدول خارج اململكة �شتوؤثر على الأعمال واحلركة القت�شادية عمومًا. 

ُيذكر اأن عدد املهاجرين الوافدين اإىل اململكة املتحدة من دول الحتاد الأوروبي الأخرى بني العامني 1995 

و2015 ارتفع  من 0.9 مليون اإىل 3.3 مليون. حيث بلغت ن�شبة هوؤلء املهاجرين اإىل اإجمايل �شكان بريطانيا 

اقت�شاديًا  النا�شطني  ال�شكان  اإىل  ن�شبتهم  ارتفعت  كما  �شنة 1995،  فقط  مقابل %1.5  �شنة 2015   %5.3

 .
13

)16-64 �شنة( من 1.8% اإىل6.3 % يف الفرتة ذاتها

12- AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA , http://ec.europa.eu/translation/slo-
vak/guidelines/documents/eea_agreement_en.pdf
13- Wadsworth, J., Dhingra, S., Ottaviano , G., & Reenen, J. (2016). Brexit and the Impact of Immigra-
tion on the UK. Centre for Economic Performance . London School of Economics and Political Science .
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املتحدة عقب عام 2004  اململكة  اإىل  الأوروبي  املهاجرين من دول الحتاد  اأزمة  بداأ اجلدل حول   وقد 

ليتوانيا،  هنغاريا،لتفيا،  اأ�شتونيا،  الت�شيك،  جمهورية  )هي  ال�رسقية  اأوروبا  من  دول  ع�رس  ان�شمام  غداة 

. وُي�شكل املهاجرون من دول الحتاد الأوروبي اإىل اململكة املتحدة 
14

بولندا،�شلوفاكيا،�شلوفينيا، قرب�س، مالطا(

35 % من اجمايل املهاجرين القاطنني  يف اململكة ، يف حني اأن 29% من هوؤلء املهاجرين  من اجلن�شية البولندية 

و12% ايرلنديون والباقي يحملون جن�شية بقية دول الحتاد الأوروبي، وذلك بح�شب الر�شم البياين التايل:

ر�صم بياين  8 : جن�صية املهاجرين  من دول االحتاد االأوروبي اإىل اململكة املتحدة عام 2015 )%(

Wadsworth، J.، Dhingra، S.، Ottaviano ، G.، & Reenen، J. )2016(. Brexit and the Impact of Immigra-

tion on the UK. Centre for Economic Performance . London School of Economics and Political Sci-
ence.

وبح�شب امل�شتوى املهني للمهاجرين يالحظ اأن القادمني من دول الحتاد الأوروبي القدمي املتمثل بخم�س 

ع�رسة دولة حتى عام 2004 هم من ذوي املهارات العالية يف العمل، يف حني ُي�شّنف املهاجرون من دول 

اأوروبا ال�رسقية الع�رس املن�شمة حديثًا اإىل الحتاد يف خانة العمال ذوي املهارات املتدنية. 

لذلك  فاإن خروج اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي �شوف يفر�س تغيريات جوهرية يف �شيا�شات اليد 

كثافة  على  تعتمد  التي  الربيطانية  القت�شادية  القطاعات  على  �شلبًا  التاأثري  اإىل  �شتوؤدي حتمًا  املهاجرة   العاملة 

ال�شتخدام.

14- Glennie, A., & Pennington, J. (2014). Europe Free Movement and the UK. Institue for Public Policy 
Research .

بولندا

%29

غريهم

ا�شبانيا %29%4

بلغاريا %2

فرن�شا %5

اأملانيا %5

ليتوانيا %6

ايطاليا %6

رومانيا %7
الربتغال %7

اأيرلندا 

%12
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  فبح�شب الر�شم البياين اأدناه فاإن الوظائف امل�شغولة من قبل املهاجرين من اأوروبا الغربية هي وظائف ذات 

مهارات عالية وخا�شة يف جمالت الدارة والعمال واخلدمات ال�شحية والتعليمية  على عك�س  الوظائف التي 

)A8)15 التي تغلب عليها املهارات املتدنية التي ُيحجم الربيطانيون 
ي�شغلها املهاجرين من دول اوروبا ال�رسقية 

عن العمل فيها.  

ر�صم بياين  10: اليد العاملة بح�صب جن�صية العاملني

Springford, J. (2013). Is immigration a reason for Britain to leave the EU? Center for European Reform.

وقد �رّسح وزير �شوؤون جمل�س الوزراء »اأولفري لوتني« عقب ال�شتفتاء قائاًل اإن  حرية تنقل الفراد بني دول 

كانت  ميادين  يف  اإليها  حتتاج  التي  املهارات  على   باحل�شول  ال�شغرية  لل�رسكات  �شمحت  الأوروبي  الحتاد 

معّر�شة خل�شارتها وحتمل  ميزة  وهي  تناف�شية.  ميزة  تكوين  �شاعدها يف  مما  فيها  نق�شًا  تعاين  املتحدة  اململكة 

تكاليف اإ�شافية عالية يف حال و�شع حد حلرية تنقل الأ�شخا�س نتيجة خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.

لذلك فاإن ق�شية  املهاجرين م�شاألة معقدة جداً ويتحدد م�شريها وفقًا لطبيعة العالقة اجلديدة ما بني اململكة 

املتحدة والحتاد الأوروبي. 

اإىل  الددخول  يف  حقها  على  احلفاظ  املتحدة  اململكة  اختارت  اإذا  املطروحة،  ال�شيناريوهات  وبح�شب   

ال�شوق الأوروبية املوحدة فاإنها �شتكون امام خيارين هما اإما النموذج الرنويجي واإما النموذج ال�شوي�رسي ويف 

كال النموذجني لن ت�شتطيع اأن ت�شع �رسوطًا على الهجرة  لأن الرنويج ملزمة بح�شب اتفاقية املنطقة القت�شادية 

الأوروبية اأن تقبل باحلريات الأربعة لل�شوق الأوروبية املوحدة والتفاقيات ما بني �شوي�رسا والحتاد الأوروبي 

تفر�س عليها القبول مببداأ تنقل الأفراد.

15-  وهي : جمهورية الت�شيك،  ا�شتونيا، هنغاريا،لتفيا، ليتوانيا، بولندا،�شلوفاكيا،�شلوفينيا.
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الطار رقم 5:  �شناريوهات متعددة ل�شيا�شات الهجرة

اإذا متكنت اململكة املتحدة من الو�شول اإىل ت�شوية مع الحتاد الأوروبي بخ�شو�س م�شاألة املهاجرين، 

على �شعوبة الأمر ف�شوف تكون اأمامها اأ�شكال �شتة للت�شوية هي:

 1. القبول بحرية حركة الفراد كما هي.

2. ح�رس حرية التنقل فقط بالعمال وبالتايل فاإن اأي �شخ�س يريد اأن ياأتي اإىل اململكة عليه احل�شول 

على عمل قبل النتقال.

3. �رسط حرية التنقل بالظروف القت�شادية والجتماعية يف البلد، مما ي�شمح للمملكة اأن ت�شع قيوداً 

على حرية التنقل متى ما �شعرت باحلاجة اإىل ذلك.

العمل وذلك  اإجازات  4. و�شع �رسوط جزئية على عمل  املهاجرين من دول الحتاد  فيما خ�س 

عرب ا�شتخدام نظام م�شابه للنظام املو�شوع على املهاجرين من خارج الحتاد،  لكنه اأكرث ليربالية. وتبقى 

حرية تنقل العائالت والطالب واملتقاعدين كما هي.

5. و�شع �رسوط على العمل موازية لتلك املو�شوعة  على املهاجرين من خارج دول الحتاد الأوروبي 

مع بقاء حرية تنقل العائالت والطالب واملتقاعدين كما هي.

6. اإنهاء كلي حلركة تنقل الأفراد وو�شع �رسوط اإحراز الفيزا بح�شب النظام املعتمد جتاه املهاجرين 

من خارج الحتاد الأوروبي.

ر�صم تو�صيحي رقم 6 :  ملخ�س ال�صيناريوهات املطروحة اأمام اململكة املتحدة جلهة القدرة على �صبط حركة تنقل االأفراد

ع�صوية االحتاد 

االأوروبي
منوذج كندا  منوذج تركيا منوذج �صوي�رشا  منوذج الرنويج 

ع�صوية منظمة 

التجارة الدولية

ل ميكن اأن ت�شع اأي 

�رسوط على الهجرة 

على الرنويج القبول بكل 

فيها  مبا  الأربعة  احلريات 

حرية تنقل الأ�شخا�س 

و�شع  ت�شتطيع  ل 

�رسوط على الهجرة 

مي��ك��ن��ه��ا و���ش��ع 

��������رسوط ع��ل��ى 

الهجرة 

ميكنها و�شع �رسوط 

على الهجرة

مي��ك��ن��ه��ا و���ش��ع 

���������رسوط ع��ل��ى 

الهجرة
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ومن البديهي اأن اململكة املتحدة �شوف تعمد اإىل تقييم هذه اخليارات على �شوء معايري خم�شة ُيتوقع 

اأن تكون نتائجها بح�شب اجلدول اأدناه، اأما املعايري اخلم�شة فهي:

1.تاأثريها على اقت�شاد اململكة.

2. الدرجة التي تخدم فيها امل�شالح العامة للمملكة.

3. تاأثريها على املداخيل واخلدمات العامة.

4. اإمكانية تطبيق هذا اخليار.

5. تاأثريها على املهاجرين من اململكة املتحدة اإىل دول الحتاد الأخرى.

12345ال�رشح اخليار 

اإن حرية  تنقل الأفراد لها تاأثريات اقت�شادية وا�شحة - مبا يف ذلك  م�شاهمة اإيجابية يف املالية 1. تنقل االأفراد بحرية 

العامة – ولكن بقاء هذه احلالة  كما هي عقب اخلروج من الحتاد �شوف يتعر�س ل�شغوط 

�شيا�شية كبرية من اأجل و�شع قيود عليها. 

2. حرية التنقل حم�صورة 

فقط بالعمال

تتطلب من العمال املهاجرين املحتملني من الحتاد الأوروبي اأن يح�شلوا على عر�س للعمل 

حول  اململكة  م�شالح  يف  مبا�رس  ب�شكل  ي�شب  وهذا  املتحدة،  اململكة  اإىل  النتقال   قبل 

م�شاهمة هوؤلء العمال، اإل اأنه من ال�شعب تطبيقه.

3. حرية التنقل م�رشوطة 

بالظروف االقت�صادية 

واالجتماعية 

و�شع قيود على الهجرة بح�شب الظروف القت�شادية والجتماعية وحجم تدفق املهاجرين 

تدفق  ارتفاع  فرتات  يف  �شيما   ول  الهجرة  اآثار  من  املخاوف  من  احلد  يف  اأنت�شاعد  ميكن 

املهاجرين، ولكن فعالية هذه اخلطط  تعتمد ب�شكل اأ�شا�شي  على تفا�شيل القواعد الإر�شادية 

لتطبيقها.

4. و�صع �رشوط خمففة 

على �صوق العمل بالن�صبة  

للمهاجرين

اإن و�شع قيود  على �شوق العمل جتاه املهاجرين من الحتاد الأوروبي باإمكانه  اأن ي�شاعد على 

ولكن  املتدنية،  املهارات  والعمال ذوي  املن�شبطة  الهجرة غري  العامة حول  معاجلة خماوف 

تاأثريات مدمرة على القطاعات تعتمد على العمال املهاجرين يف الحتاد  اأنيكون لها  ميكن 

الأوروبي

5. و�صع �رشوط �صارمة 

على �صوق العمل بالن�صبة  

للمهاجرين

خارجه،  من  هي  كما  الأوروبي  الحتاد  داخل  من  الهجرة  تنظيم  باإمكانه  الو�شع  هذا  اإن 

ولكن �شتكون له تاأثريات �شارة جدا على القطاعات التي تعتمد على العمال املهاجرين من 

الحتاد الأوروبي، وميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل ارتفاع كبري يف الهجرة غري ال�رسعية.

6. انهاء كلي حلركة تنقل 

االأفراد

على  بناءاً  املهاجرين من خارجه  الأوروبي وكذلك  املهاجرين من دول الحتاد  تتم معاملة 

النظام املعتمد. وميكن لهذا اخليار اأن تكون له نتائج اقت�شادية اإيجابية جراء زيادة عدد العمال 

ال�شعب  من  اأنيكون  ميكن  التاأ�شريات  �شيا�شة  ولكن  الأوروبي.  الحتاد  خارج  من  املهرة 

اأيرلندا ال�شمالية(، ورمبا يجعل ذلك من ال�شعب  تنفيذها )وخا�شة فيما يتعلق باحلدود مع 

جداً على املواطنني الربيطانيني العي�س والعمل يف بلدان الحتاد الأوروبي.

ايجابي جداً

ايجابي قلياًل

�شلبي قلياًل

�شلبي جداً

Morris, M. (2016). BEYOND FREE MOVEMENT? SIX POSSIBLE FUTURES 
FOR THE UK’S EU MIGRATION POLICY. Institute for Public Policy Research.
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اخلامتة 

بعد  قرار اململكة املتحدة اخلروج من الحتاد الأوروبي وما اأحدثه من �شبابية وعدم يقني �شادت ال�شواق 

املتحدة  اململكة  �شيكون على  لفرتة وجيزة،  واإن كان  املتحدة،  اململكة  تعدت حدود  القت�شادي،  والن�شاط 

خو�س مرحلة جديدة من التفاو�س مع الحتاد الأوروبي من اأجل حتديد  �رسوط الإن�شحاب و�شكل العالقة 

اجلديدة مع الحتاد الأوروبي اإ�شافة اإىل اإعادة هيكلة عالقاتها التجارية مع الدول الأخرى.

اإن نتائج هذه املفاو�شات حمكومة برغبة الطرفني يف الو�شول اإىل عالقة رابحة لكليهما. ومن املتوقع اأن 

تاأخذ هذه العملية وقتًا طوياًل قد متتد ل�شنتني مما يجعل توقع  التداعيات القت�شادية والجتماعية النهائية  لهذا 

اخلروج �شعبة يف الوقت الراهن نتيجة عدم اليقني. 

وعلى اأية حال، يتبنّي من خالل درا�شة ال�شناريوهات املتاحة وجود �شعوبة اأمام اململكة املتحدة  يف حتديد 

اخليار الأمثل نتيجة ت�شارب م�شاحلها القت�شادية وال�شيا�شية امل�شاحبة لكل خيار، فال يوجد خيار مثايل ي�شمن 

جميع هذه امل�شالح، الأمر الذي ميكن تو�شيحه بح�شب اجلدول التايل:

منظمة التجارة 

الدولية 

االحتاد اجلمركي 

)تركيا(

اتفاقية التجارة 

احلرة )كندا(

ع�صوية االإفتا 

)�صوي�رشا(

ع�صوية املنطقة 

االقت�صادية

)الرنويج(

þ þ þ ý ý امل�صالح ال�صيا�صية

ý ý ý ý þ امل�صالح 

االقت�صادية

اخليار االأ�صواأ يف 

الغالب 

ال يلبي مطالب 

اململكة املتحدة

ممكن لكنه يعتمد 

على طبيعة االتفاق

مقبول ن�صبياً 

بالن�صبة للمملكة 

املتحدة لكنه غري 

حمبب بالن�صبة 

لباقي دول االحتاد 

االأوروبي

ال يلبي مطالب 

اململكة املتحدة

التعليل 

(BBVA Research, 2016)
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