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مقدمة :يعتبراالتحاد األوربي قوة اقتصادية عاملية تسعى لتحقيق االندماج الشامل.
 فماهي مراحل ومظاهراندماج االتحاد األوربي؟ ما هي العوامل املساعدة على تحقيق هذه اإلندماج؟ وكيف هي حصيلة هذا اإلندماج على املستوى االقتصادي؟ -وما أبرز املعيقات التي تعترض اإلندماج األوربي؟

 -Iمراحل ومظاهراندماج بلدان االتحاد األروبي
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-
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مراحل اإلندماج االقتصادي واملجالي لإلتحاد األروبي
أسست ست دول أروبية هي (فرنسا -أملانيا -إيطاليا -بلجيكا -اللوكسمبورغ -هولندا) «املجموعةة األوربيةة للححة
والحوالذ» سنة 1951بهدف تطبيق حرية مرور الحح والحوالذ بين أعضاء املجموعة.
نحة ةةو الة ةةدول السة ةةت وبعة ةةد نجة ةةار التجربة ةةة األولة ةةى وقعة ةةت «معاهة ةةدة رومة ةةا» سة ةةنة  ،1957وبمقتضة ةةاها تأسسة ةةت
«املجموعةةة االقتصةةادية األوربيةةة» للعمةةل علةةى تحقيةةق الوحةةدة االقتصةةادية مةةخ لةةإلل اإللاةةاء التةةدري ي للرسةةو
الجمركية على السلع واليد العاملة والبدء في إقرارسياسة فإلحية مشتركة.
انطإلقا مخ سنة  1973ستبدأ املجموعةة االقتصةادية فةي التوسةع املجةالي بالتحةا بةالي الةدول األروبيةة ،فانضةمت
كل مخ إنجلترا وايرلندا والدانمارك.
انظمت اليونان سنة  1981إلى املجوعة االقتصادية األروبية ث اسبانيا والبرتاال سنة .1986
تحولت املجموعة االقتصادية األروبيةة سةنة  1986إلةى السةو األروبيةة املشةتركة والتةي ألاةت الجةوالجالجمركيةة
على األشخاص والخدمات ورؤوس األموال.
وبمقتضة ةةاه معاهة ةةدة ماسة ةةتري ت  1992تحولة ةةت السة ةةو املشة ةةتركة إلة ةةى االتحة ةةاد األوربة ةةي والة ةةذي سة ةةعى إلة ةةى تقوية ةةة
التماسك االقتصادي واإللتماعي بين البلدان األعضاء.
تواصل توسع االتحاد األروبي سنة  :1995بانضما السويد وفنلندا والنمسا
لةةإلل سةةنة  2002سةةي طو االتحةةاد لطةةوة م مةةة فشةةر فةةي اسةةتعمال عملةةة موحةةدة "األورو" ( .)Euroمةةخ ةةرف
بعض الدول
سنة  : 2004انضما  10دول استونيا -لتونيةا  -لتوانيةا -بولونيةا -سةلوفاكيا -هنااريةا -سةلوفيييا -قبةرص ،التشةيك
مالطا .وفي  2007انضما بلااريا ورومانيا .وفي  2013انظمت كرواتيا فأصبح االتحاد األروبي يض  28دولة

 )2مظاهراندماج االتحاد األروبي

يت ذ اندماج االتحاد األروبي عدة أشكال:
على املستوى االقتصادي :يظ ر اإلندماج في تبني سياسة فإلحية مشتركة مكنت االتحاد مخ تحقيةق
إنتةةاج فإلحةةي ةةخ إلةةى حةةد الحةةاجض فةةي بعةةض املنتولةةات .أمةةا فةةي املجةةال الصةةناعي فيظ ةراإلنةةدماج
الق ةةوي ل ةةذا التكت ةةل ف ةةي تبن ةةي ص ةةناعات مش ةةتركة أبرزه ةةا ص ةةناعة ةةاجرة األيرب ةةاص م ةةخ ةةرف الش ةةركة
األروبيةةة للصةةناعات الجويةةة والتةةي تيةةتر حةةوالي نصةةف ةةاجرات العةةال النحاثةةة .وفةةي املج ةال التجةةاري،
يتمظ ر االندماج في اعتماد السو الوحيد ،الذي يمكخ مخ تبةادل م تلةف السةلع والخةدمات بشةكل
ح ةةر .وعل ةةى املس ةةتوى امل ةةالي يتجس ةةد اإلن ةةدماج ف ةةي تبن ةةي عمل ةةة موح ةةدة ( األورو) م ةةخ ةةرف  19دول ةةة إل ةةى
حدود اآلن.
 علةةى املسةةتوى اإللتمةةاعي :يةةوفراالنةةدماج لةةدمات التماعيةةة عديةةدة ،كحريةةة التنقةةل ،واالسةتحادةمةةخ متابعةةة الدراسةةة فةةي أي بلةةد ةةمخ االتحةةاد ،كمةةا يس ة راالتحةةاد علةةى احتةةرا حقةةو االنسةةان
والتنو الثقافي واللاوي.
 على املستوى السياساي :يظ ر لنا اإلندماج في مشرو الدستور األروبي وهو مشةرو تة تبييةم مةخقبةةل أعضةةاء االتحةةاد األروبةةي  29أكتةةوبر ،2004ويشةةترا القبةةول بةةم بشةةكل اهةةاكي موافقةةة كةةل دولةةة
عةةخ ريةةق اسةةتحتاء عةةا  ،وافقةةت عليةةم  18دولةةة فةةي حةةين رفضةةتم بعةةض الةةدول كحرنسةةا وإسةةبانيا
وهوالندا.

 -IIالعوامل املحسرة الندماج االتحاد األروبي
 (1دور العامل البشري في تحقيق اإلندماج جدول
 يوفر العامل البشري مجموعة مةا اإليجاايةامل اعدةاعدى عنةم انةدماج ا ةدا االتحةاد األروبة ،وتتمثةل فةيارتفاع ندب التمدرس (  100%تقريبا) أغ ب الدكا يدتقرو في اعد وبندب ساكن نشيط تصةل
إلةةم  60%مةةا مجمةةوع الدةةاكن كمةةا يةةوفر العامةةل البشةةري سةةوها اسةةهمةكي م مة ( حةةوالي  500م يةةو
ندم ).
 ومةةا أجةةل اسةةنثمار أحدةةا ل عامةةل البشةةري بق ة 5ا ةةدا مةةا االتحةةاد األروبةة ،اتفاهي ة شةةنن ا سةةن 1985التةةت تةةنى عنةةم حرية مةةرور اإلفةراد ايسمةةا اةةد ا مةةا سةةن  1990ثةةا انتةةم ل ةةا دول أصةةر ليصةةل
عددها إلم  22دول ما االتحاد األروب.،

 -2دور العامل التنظيمي في اندماج االتحاد األروبي الوثيقة  4ص204

يمتاز االتحاد األروب ،اتوفر مجموع ما اعؤسدامل التت تد ل عم ي اإلندماج اي ا دانه:
 مجلو الوزراء( :يتا وزيرا واحدا عا كل دول في االتحاد) ينفذ الدياسامل اعشترك وينبنى مشاريعالقواني التت تتا مناهشهما ما رف البرعا .
 املج س األروب :،يتكو ما زعما دول االتحاد يحدد التوج امل الكبر لةتحاد األروب، البرعا األروب :،يتكو ما  732عتو ااإلنتخاب اعباشر يقترح القواني ويصادق عنم ميزاني االتحاد اللجن األروبي  ( :تتا  30مفوضا) تقتراح القواني وتد ر عنم احترام تطبيق اععاهدى اعؤسدلةتحاد وتمث ه في اعفاوضامل مع الدول األجنبي .
 -محكمة العدل 15( :هاض ت) تراهب تطبيق القواني وتفض النزاعامل اي الب دا األعتا .

 )3دور املبادالت التجارية في اندماج االتحاد األروبي لدول
تة ة ةةرب بة ة ةةين دول االتحة ة ةةاد مبة ة ةةادالت تجارية ة ةةة م مة ة ةةة تسة ة ةةاعد علة ة ةةى اندمالة ة ةةم وتماسة ة ةةكم
االقتص ةةادي ،حي ة تش ةةكل املب ةةادالت البييي ةةة ب ةةين دول االتح ةةاد ثلث ةةي مجم ةةو التع ةةامإلت
االقتصةةادية للةةدول األوربيةةة فةةي إ ةةارمةةا يسةةمه السةةو الوحيةةد.وذلةةك بحضةةل اسةةتراتيجة
رفع الرسو الجمركية على املبادالت.
 ويسمح هذا العامل بتوفيرأسوا تجارية كبرى في ولم بلةدان االتحةاد عةوض اإلعتمةادعلى أسواق ا الداللية فق .

 -IIIنتاجر ومعيقات اندماج بلدان االتحاد األوربي
 (1النتاجر االقتصادية الندماج بلدان االتحاد األروبي الحإلحة

 املجال الحإلحي  :يسةاه االتحةاد األوربةي بحصةم مرتحعةة مةخ اإلنتةاج العةالمي للجبةو والشةمندرالسةةكري والبطةةا و والكةةرو  ،ويمتلةةك قطيعةةا م مةةا مةةخ املاشةةية لاصةةة الخنةةازيرواألبق ةار ،هةةذه
اإلمكانيةةات لعلتةةم يحتةةل الصةةدارة العامليةةة فةةي مجةةال الصةةادرات الحإلحيةةة .وبةةذلك تشةةكل الحإلحةةة
قطاعا م ما باليسبة لإلتحاد األروبي
 املجةةال الصةةناعي  :يعتبةةراالتحةةاد األوربةةي قةةوة صةةناعية كبةةرى حي ة يحتةةل مرات ة متقدم ةة فةةي عةةدةص ةةناعات م ةةخ أبرزه ةةا ص ةةناعة الس ةةيارات والص ةةناعة الكيماوي ةةة والص ةةناعة امليكانيكي ةةة  ،وص ةناعة
الطاجرات التي تهةيمخ علههةا إيربةاص ،وصةناعة معةدات وةجو الحضةاء التةي تةت فةي إ ةاربرنةامر أريةان،
باإل افة إلى مساهمتها بيسبة م مة في الصناعة اإللكترونية.
 املج ةةال التج ةةاري :تش ةةكل مب ةةادالت االتح ةةاد األورب ةةي م ةةع ب ةةالي الع ةةال لم ةةو التج ةةارة العاملي ةة نظ ةةرالضخامة اإلنتاج الصناعي و الحإلحي و أهميةة األسةطول التجةاري وعقةد اتحاقيةات مةع م تلةف دول
العال  ،وتسيطر املنتولات الصناعية على هذه املبادالت .كل هذا لعل منم القةوة التجاريةة األولةى
في العال
استيتاج :ساهمت كل هذه املقومات الناتجة عخ اندماج بلدان االتحاد اإلروبي في لعلم يحقق الرتبة
األولى في قيمة الناتر الداللي الخا .

 )2معيقات اندماج االتحاد األروبي
 ةةعف الصةةناعات املعلوماتيةةة :يعتبةةرهةةذا القطةةا األ ةةعف فةةي الصةةناعة األروبيةةة ،فمسةةاهمة االتحةةاداألروبي في إنتاج وتصديراملعلوميات عيحة مقارنة مع قوى ألرى كالو أ واليابان.
 التحةةاوت االقتصةةادي وااللتمةةاعي  :يمكةةخ التمييةةنبةةين مجمةةوعتين مةةخ الةةدول دالةةل االتحةةاد األوربةةي ،دولقويةةة اقتصةةاديا وذات دلةةل فةةردي مرتحةةع فةةي ليعتهةةا فرنسةةا وأملانيةةا ودول البينلةةوكو وبريطانيةةا والبلةةدان
االسةةكندنافية .ودول أقةةل تقةةدما اقتصةةاديا وذات دلةةل فةةردي متوسة  ،وفةةي مقةةدمتها دول أوربةةا الشةةرقية.
كمةةا يعةةاني االتحةةاد مةةخ تع ةةربعةةض املشةةاريع املسةةاعدة علةةى اندمالةةم ،كةةرفض بعةةض البلةةدان تبنةةي العملةةة
املوحدة األورو والدستور األروبي
لاتمةةة :يعتبةةراالتح ةةاد األوربةةي أق ةةوى التكةةتإلت االقتصةةادية فةةي العةةال بحع ةةل قةةوة اندمالةةم،
لكنم يعاني مخ مجوعة مشاكل تهدد هذا اإلندماج

تحاقية شناخ  :Shengenاتحاقية وقعت سنة  1985باللكسمبورغ ،تهدف إلااء التةدري ي الجةوالج
الجمركيةةة علةةى تنقةةل املةةوا نين باالتحةةاد األروبةةي ،وإلةةى و ةةع سياسةةة مشةةتركة تجةةاه مةةوا ني البلةةدان
ويراألعضاء فيم.

