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  مقدمةال1 - 

 و  (، ons.gov.uk/people 2015بحسب موقع) نسمة مليون 65 حوالي بريطانيا سّكان عدد بلغ

 ،%5,4 حوالي البطالة معّدل و ،%2,3 اإلقتصادي والنمو ،د.أ. تريليون 2,77 نحو اإلجمالي المحلّي الناتج

 الناتج إلى العام الدين نسبة بلغت قدو الخدمات، قطاع على قائم البريطاني اإلقتصاد من% 80 أنّ  علما  

  .% .89.2 اإلجمالي المحلي

الخروج تحاد األوروبي أوإلحول البقاء في ا أجرت بريطانيا إستفتاء  شعبيّا    2016 حزيران 23في و 

تحاد األوروبي الخروج من اإل مؤيّدوبلغوا سّن التصويت. وفاز الذين  ينبريطانيالكل فيه شارك وقد  منه،

مليون  45اإلقتراع حوالي البريطانيين الذين يحق لهم ب عدد بلغو % لمؤيدي البقاء فيه،48% مقابل 52بنسبة 

 مليون بريطاني.  32 اي ما يقارب ،منهم % 71.8 حوالي ستفتاءشارك في اإلو

 % لصالح الخروج من االتحاد األوروبي 53,4 أّن األصوات قد توّزعت في إنكلترا بنسبة  مع العلم

%   47.5مقابل %  52.5األصوات المؤيدة للبريكست % للبقاء فيه، على غرار ويلز، حيث بلغت  6.46و 

و  للبقاء % من األصوات المؤيدة  62توّزعت األصوات بين  في إِسكتلنداو  .لمناهضة لهمن األصوات ا

للخروج من  % 44,2للبقاء و  أِيرلندا الشمالية % في 55,8 صوتله ، فيما  % من األصوات المعارضة38

 فعينتالحكومة من رئاسة إستقالته دايفيد كامرون  في اليوم التالي لنتائج اإلستفتاء قدم . األوروبي االتّحاد

 .صب وزيرة الداخلية سابقا  كانت تشغل منهي ، وعنه بدال   للوزراء في بريطانيا رئيسةتيريزا ماي السيدة 

 االتحاد األوروبي والعالقات التجارية بين بريطانيا  2-
 

مليار   635.37رب  مايقا 2015في سنة )سلع وخدمات(  البريطانيةصادرات مجموع القيمة  تبلغ

ما قيمة مجموع الواردات أ ،(   Office of National Statistics ONS–باوند مليار  2.451 أي( دوالر

من صادرات  44 %  حواليوتذهب  .(ONS  -مليار باوند 547.2أي مليار دوالر ) 678.52 تبلغفقد 

وتذهب  (-ONS مليار باوند  225.45) مليار دوالر  279.56 أي مايعادل ،اإلتحاد األوروبي إلى بريطانيا 

 286.94) مليار دوالر 355.80أي ما يعادل  العالم أنحاء باقيالى  من صادرات بريطانيا 56وحوالي %
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       مليار دوالر  9360.تحاد األوروبي  حوالي بلغت قيمة واردات بريطانيا من اإل  .  (-ONSمليار باوند

من بقية دول العالم فبلغت حوالي قيمة واردات بريطانيا ما أ . (   ONS بحسب –مليار باوند  291.1أي  )

بريطانيا  ي بينالتجارالميزان  فيبلغ العجز و .(ONS -مليار باوند 256.1أي)  مليار دوالر   317.5

تحاد اإللصالح  مليار باوند 65.6 أي ) مليار د.أ. 81.34 ما يقارب 2015سنة  واإلتحاد األوروبي

 (.ONS- 2015) .(األوروبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  ة كل منهاونسب والى بقية دول العالم صادرات بريطانيا الى دول اإلتحاد االوروبيكل من يبين هذا الرسم البياني قيمة 

صادراتها  اما  ،% من مجموع صادراتها 44 نسبة صادرات بريطانيا الى دول اإلتحاد األوروبيتمثل   الصادرات.مجموع 

 (.ONS -2015% من مجموع الصادرات )حسب أرقام سنة  56نسبة دول العالم  فتمثل  باقي الى

 

العالقات  نموذج" أي المحتملة السيناريوهات من بين ابعد البريكِست من المحتمل أن تختار بريطاني

 الوصول إلى مقابل رسوما   بريطانيا أن تدفع، حيث يتوّجب على "بين النرويج والمنطقة اإلقتصاديّة األوروبيّة

ها ال تستطيع األوروبي و لكنّ  تحاداإل داخل بها المعمول األنظمة جميع على بالموافقة الموحدة، و تلتزم السوق

 التجارية الثنائية أو النموذج السويسري لإلتفاقيات النموذج اريمكنها أن تختأو ، المشاركة في صنع القرارات

التجارية الثنائيّة. أّما إذا اختارت نموذج "منظمة التجارة العالميّة"، فستحاول بريطانيا أن  الكندي لإلتفاقيات

. فحين مع السوق األوروبية ستثنائيبشكل إ عالقة تجارية يتم التفاوض بشأنهاستثنائيّة منظّمة أوقة إتبني عال

مع تفاقات التي ست برمها ه قواعد تجارية جديدة، ترتبط باإلاإلتحاد األوروبي، ستواجتخرج بريطانيا من 

 

(Office of the national statistics -ONS) 

 2015سنة  صادرات بريطانيا الى دول اإلتحاد االوروبي والى بقية دول العالم
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تحاد التجارية مع اإلعلى المعامالت  ني أنه سيتوّجب عليها دفع رسومهذا يعالفرقاء التجاريين اآلخرين. و

" لمنظّمة التجارة الدولة األكثر تفضيال  إذا جرت هذه المعامالت التجاريّة في ظّل شروط " األوروبي، و

 من ك آخر من الشركاء األكثر تفضيال  مثل أي شري  بريطانيا من دفع رسوم تجاريّةمّكن هذا سيفإن ، العالمية

 تحاد األوروبي.خارج اإل

  

 2015في سنة   بمليارات الباوندات األوروبيدول االتحاد و التجاري بين بريطانيا الميزان

 

(Office of the national statistics -ONS) 

 

حمر لديها )الدول المبينة باللون األ العجز في الميزان التجاري بين دول اإلتحاد األوروبي وبريطانيا البياني الرسم ي ظهر هذا

يبين  . اما الدول المبينة باألزرق فلديها عجز في الميزان التجاري مع بريطانيا ( –فائض في الميزان التجاري مع بريطانيا 

 مليار باوند 26 يقارب ماقيمته  إذ بلغت بريطانيا مع  لصالحهاالتجاري  الميزان فيفائض  أكبرالرسم كذلك ان المانيا لديها 

  اميركي.دوالر  مليار 32.24 ( اي ما يعادل  2015سنة  -)حسب الرسم البياني
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 تحاد األوروبياإل - 3

 الثانية العالمية الحرب بعد أنشئ ،أوروبيا   بلدا   28 ضمّ توسياسية،  قتصاديةإ شراكة عبارة عن هو 

التي تتبادل المعامالت التجارية  الدول أنّ  نطالقا  من فكرةإ ،بين دول أوروبا االقتصادي التعاون تعزيزبهدف 

 جميع في  البضائعاألفراد وتؤّمن حرية تنقّل " سوقا  موّحدة"ليصبح وتطّوراالتحاد. ما بينها ال تتحارب في

 اليورو هيوالخاصة  األوروبي عملته تحادلإل. واحدا   بلدا   تشكل األعضاء الدول وكأن كلّ  أوروبا أنحاء

 في التشريعاتالقواعد و  يضع الذي الخاص، برلمانهلإلتحاد و األعضاء، الدول مندولة  19 المتداول في

 ...(. والتجارة المستهلك، وحقوق والنقل، الغذاء، وسالمة البيئة،ك) المجاالت مختلف

 

 الهجرة 3.1

اليوم مهم وال. الهجرة أعباءمن  تخفيفال يريد البريطاني الشعب أن  بريطانيا وزراء ةرئيس أعلنت 

لوصول إلى السوق تسمح لبريطانيا بان مستعدة أ األخرى األوروبي االتحاد دول كانت إذا مامعرفة  هو

في األوروبي  تحاداإل مواطني من حقوق أن تحدّ  بريطانيا تريد حين في ،بعد الخروج من اإلتحاد الموّحدة

 فرضت  أن  األوروبي تحاداإل من بريطانيا خروج بعدمن المتوقّع وداخل األراضي البريطانية.  والعمل العيش

  .األوروبي تحاداإل دول في والعمل العيشما يتعلّق ب في لبريطانيينعلى ا القيود بعض

 

 28 تضم التي (EEA) األوروبية االقتصادية المنطقة إلى نضماممابين اإل تختار أن لبريطانيا ويمكن

 للتجارة األوروبية الرابطة أو  والنرويج وليشتنشتاين أيسلندا إلى باإلضافة األوروبي اإلتحاد دول من دولة

 سؤوور والخدمات والسلع األشخاص نقّلت ةبحريّ  األوروبية االقتصادية المنطقة تسمحو . (EFTA) الحرة

 للمواطنين يمكن حيث والنرويج، تنشتاينوليش وأيسلندا األوروبي تحاداإل في األعضاء الدول بين المال

 الممكن ومن. دخول تأشيرة إلى الحاجة دون ا  يوم 90 إلى تصل الدول األخرى لمدة زيارة البريطانيين

 .األوروبية البلدان مع الترتيبات هذه بشأن التفاوض

 ةالسوق الموّحد 3.2

 

 هذهو ،المشتركة السوق إلى نضمامهاإ قبل أوروبا في الحرة التجارة منطقة في عضوا   بريطانيا كانت

 رسوم دفع دون بينها ما في تقوم بالتبادل التجاري أن الحرة التجارة منطقة دولمن دولة كل  العضوية مّكنت
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التوّصل  تم وقد. قتصاداتهاإ تدمج أن األعضاء على الدول يتعين ال ألنّه ،موّحدا   سوقا  ال تعتبر ولكنها جمركية،

 السلع حركة بحرية د، الذي يسمحالموحّ  األوروبي تحاداإل الصيغة النهائية لسوق إلى 1992 عام في

 أكبر الّسوق الموّحدعتبروي  . واحدا   بلدا   نّهأكاألوروبي، و تحاداإلدول  داخل واألفراد واألموال والخدمات

 البلدان إلى أوروبا شرق في فقرا   األكثر البلدان من الجماعية الهجرة ولكن األوروبي اليوم، االتحاد نجازاتإ

   .األشخاص حركة حرية قواعد بشأنلدى بريطانيا  ا  مخاوفثارت أ أوروبا غرب في األغنى

 تحاد األوروبياإلمساهمة بريطانيا في  3.3
 

 بعد فرنسا األوروبي تحاداإل الى لغامبال أكبر تدفع التي العشرة األعضاء الدولبين  من بريطانياتعتبر

 تليها األوروبي، تحاداإل ميزانية من المستفيدين أكبر بولندا كانت 2015 و 2014 ينالعام خاللوالمانيا . و

 لبريطانيا الوطنيّة اإلحصاءات مكتب) العاّمة المالية أرقام ألحدث وفقا  و 2015 عام و في .واليونان هنغاريا

ONS )، سنويا   ،د.أ. مليار 11 إلى األوروبي تحاداإل ميزانية المساهمات الصافية لبريطانيا في وصلت       

 .مليار باوند( 8.8) 

 (TTP)عبر األطلسي  يةستثمارواإل التجاريةشراكة الو  بريطانيا 3.4 
 

 بشأنهاحاليا   المفاوضات التي تجري( TTP) األطلسي عبر يةواالستثمار ةيالتجار شراكةال تفاقيةإ نإ   

العالم، وستتسبب في  فى حرة تجارة أكبرمنطقة ستؤدي الى إنشاءالمتحدة،  والواليات األوروبي االتحاد بين

 الواليات إلى البريطانية الصادرات قيمة تؤدي إلى زيادةوإلى بريطانيا  األمريكية الوارداتقيمة  تدني

 .المتحدة

 المذكورة شراكةال تفاقيةإ من جزءا   تكون لنفإنها  األوروبي، تحاداإل من بريطانيا خروج بعدو 

 زيادة أجل من بشأن اإلتفاقيات التجاريةاألمريكية  المتحدة مع الوالياتفرديا   التفاوض عليها سيتعين بالتاليو

 .األخيرة هذه إلى صادراتها

 تحاد األوروبّي أو البقاء فيهمن اإلبريطانيا خروج  أسباب -4
 

 من الكثير فرض الذي تحاداإل فيكانت مقيّدة  بريطانيا أنمن اإلتحاد  الخروج حملةاعتبرمؤيدو  

من  القليل مقابل العضوية سنويا  كرسوم الجنيهات مليارات وكانت تدفع البريطانية الشركات على الشروط
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التي تدفعها  الصافية المساهمة قيمةتوفّر أنمن  ستتمكن األوروبي، تحادفإذا خرجت بريطانيا من اإل .العائدات

 .  (-ONS 2015)  في السنة دوالر مليار 11إلىقيمتها تصل التي وتحاد لإل

 في األعضاء الدول بين" مضى وقت أي من أوثق تحادإ"فكرة  الخروج على حملةواعترض مؤيدو

 والديمقراطية، السيادة كذلك، ي نشد البريطانيّون". أوروبا في المتحدة الواليات"وإنشاء األوروبي تحاداإل

بريطانيا بهدف العمل والعيش  إلى الوافدين عدد من للحد حدودهم على الكاملة السيطرة ستعادةإ في ويرغبون

 الواليات وخاصة أخرى، دولة أي مع حرةية تجارتفاقات إ لعقد لبريطانيا جيدة فرصة يجدون بذلكو. فيها

 .صادراتها لزيادة األمريكية األسواق إلى الوصول أجل من األمريكية المتحدة

 كبير دعم على حصلبريطانيا  ت تحاد، أنّ في اإل الحملة التي تؤيد البقاءمؤيدو رأى  من جهة أخرى،

األخرى في  بريطانيا والدول التبادل التجاري بين العضويةهذه  تسهل. األوروبي تحاداإل في اعضويته بسبب

 في األفراد تنقّل حرية األوروبي على تحاداإل لعضوية الرئيسية إحدى المبادئوتنص  .األوروبي االتحاد

 العيشو لالنتقال من بلدهم تأشيرة إلى أوروبا، مما يعني، أن المواطنين األوروبيين ال يحتاجون أنحاء جميع

 تدفّق أنّ  تحاد األوروبيالبقاء في اإل حملة كما يعتبر مناصرو. األوروبي تحاداإل آخرفي بلدأي  في

 زيادة في المساهمة خالل من قتصادي،اإل النموتحقيق  في سيساهم العمل، على القادرين الشباب، المهاجرين

 في بريطانيا موقعأّن العامة. و الخدمات تكاليف دفع على بريطانيا ستساعد بدورها التي الضريبية اإليرادات

 محّصنة اكثر إذا بقيت  جزءا  من ستكون األوروبي، و أنّها تحاداإل بسبب خروجها من يتضرر قد العالم

بقاء بريطانيا في االتحاد فكرة إلى تأييد  الكبيرة الشركات أصحاب و يميل بعض. دولة 28تحاد الذي يضّم اإل

المهم  نظرا  للدورو. العالم أنحاء جميع في والبضائع األموال واألفراد تحويلألنّه يسهّل عليها  األوروبي،

 لصالح الدول بريطانيا ستخسرها التي الوظائف عددإضافة الى  ألوروبا مالي كمركز لندن الذي تلعبه

 باريس إلى وظيفة ألف إلى يصل ما نقلأن ت لندن المصارف في بعض تخطط ،األوروبي تحاداإل في األخرى

 (.HSBCمصرف  مثل)

 األوروبي تحادآليّة خروج بريطانيا من اإل -5
 

 ،االتحادمن عضاء ألأالدول  ىحدنسحاب إإ تنظّم قانونية آلية على األوروبي تحاداإل إتفاقية تنصّ 

الطرفين ، وتمنح هذه اآللية كّل من "لشبونة معاهدة" في" 50 المادة" من" نسحاباإل بند" في أدرجت

تنوي رئيسة الوزراء البريطانية نسحاب. وتحاد األوروبي( مهلة سنتين لإلتفاق على شروط اإلاإل)بريطانيا و

من المتوقّع خروج ، أي أنّه 2017العام  آذار من تحاد في نهايةشرة بترتيب إجراءات الخروج من اإلالمبا
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 من" الكبير اإللغاء" نوانبع قانون ستتقّدم الحكومة بمشروعو. 2019 العام تحاد خالل صيفبريطانيا من اإل

وقوانين  تشريعات جميع تدمج أن المتوقع منالبريطاني، و القانون على وروبياأل القانون سيادة لغاءإ أجل

ت عنى  حكوميّة   إدارة   البريطانية الوزراء رئيسة أنشأت و قد، د فعة واحدة بريطانيا قوانين في األوروبي تحاداإل

 للتفاوض سنتينمّدة  بريطانيا يبقى أمام ،50 المادة تنفيذ وبعد. األوروبي تحاداإل من بريطانيا بعملية خروج

فالمادة . األوروبي تحاداإل من بريطانيا خروج عملية ستتم كيفبالتحديد  يعرف أحد ال ولكن نسحابهاإ بشأن

 سنوات ست بريطانيا حوالي تستغرق وقد. قبل من تستخدم قط ولم 2009 أواخرعام حتى موجودة لم تكن 50

األوروبي على  تحادفي اإل برلمان وطني 27عضاء أيوافق يجب أن و. تحاداإلالخروج من  مفاوضات إلنهاء

 في قائما   األوروبي حاداإلت قانون سيظل .سنوات يستغرق قد مّما التي تضعها بريطانيا، الخروج شروط

 لن ولكنها األوروبي وقوانينه، تحاداإل بمعاهدات ملتزمة، وستبقى بريطانيا نتهاء عضويّتهاحتى إ بريطانيا

و  األوروبي االتحاد) الطرفين كال ويريد. تحادداخل اإلقرار  صنع عملية أي في المشاركة تتمّكن من

عقد  إلى بريطانيا في التّجار ويدعو.  تحاداإل من بريطانيا خروج بعد التبادل التجاريستمرارإ( بريطانيا

 . الموّحدة السوق فرصة للنفاذ إلى أكبر تمنح بريطانيا  شاملة حرة تجارة يةتفاقإ

 صفقات عقد من يمنعها والذي األوروبي تحادلإل الجمركي تحاداإل عضو في هي بريطانيا ،حاليا  

حول  جديد تفاقإ إلى للتوصل البريطانيّة الوزراء رئيسة لذلك، تسعى. أخرى بلدان مع بها خاصة تجارية

 لة بينهما، السلع المتباد على رسوم جمركية فرض عدم أجل من األوروبي تحاداإل مع الجمركي تحاداإل

 .األماكن األخرى من القادمة السلع على مشتركة تفاق على رسوماإلو

 

 لعسيرو الخروج اأاليسير بريطانيا خروج  تداعيات -6

 المثال ال الحصرعلى سبيل رفضت بريطانيا تقديم تنازالت بشأن قضايا في حال  يكون الخروج عسيرا   -

 .ةالموحد ةاألوروبيأجل الحفاظ على النفاذ إلى السوق  من حريّة التنقّل لألفراد

تفاقية السوق داخل إ تبقي التيفيكون في حال حذت بريطانيا حذو النرويج،  "يسيرال"أّما الخروج  -

 وبالتالي، على بريطانيا أن تقبل بحرية تنقّل األفراد. ةالموّحد ةاألوروبي

 بريطانيا حاليا ، في يعيشون الذين األوروبي تحاداإل مواطني أن تضمن وضع البريطانية الحكومة ترفض

 المواطنين من الماليين بشأن تحاداإلفي  عضاءالدول األباقي  من تعهدعلى الحصول في المقابل  دونمن 

 الذين تحاد،اإل لمواطني ستسمح بريطانياو. األوروبي تحاداإل أنحاء جميع في يعيشون الذين البريطانيين

أّما  ،بالبقاء في بريطانيا  سنوات خمس لمدة بريطانيا في إقامتهم لقاء ،الدائمة اإلقامة في الحق حصلوا على
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 قرارالبرلمانالناتجة عن البريكست و المفاوضات لنتائج ن، فسيخضعوناآلخرياألوروبي  االتحادمواطني 

 بريطانيا بقيت إذاو .األوروبي تحاداإل مع بريطانيا ستعقده الذي تفاقاإل نوع على يعتمد كّل ذلكو. البريطاني

 في العمل هالمواطني يتيح مما االتنقل، حرية بحق بالتأكيد  ستحتفظفإنها  ،ةدالموحّ  ةاألوروبي السوق ضمن

 ،للعمال تصاريح تقديم على قيود فرض بريطانيا حكومة اختارت أّما إذا. صحيح والعكس األوروبي تحاداإل

 على للحصول بطلب البريطانيين التقدم حينها على وسيتعين ،بالمثل األخرىاألوروبية  الدول عند ذلك سترد

 من لعملل تصاريح نظام وضع ستقرر البريطانية الحكومة كانت إذا ما على ذلك ويعتمد. للعمل تأشيرات

 لعمالا دخول من يحد مما األوروبي، تحاداإل الذين ال ينتمون إلى المواطنين على حاليا   ينطبق الذي النوع

 في الحق نالبريطانيي ينسيفقد المواطنبدوره وهذا  .بريطانيا نقصا  فيها تعاني التي المهن بعض في المهرة

 المحلية االنتخابات في التصويت على القدرة  و األخرى األعضاء الدول في الممتلكاتحيازة و والعمل العيش

 .األوروبي االتحاد ضمن إقامتهم بلد فيالتي تجري 

 أّول صدمة تصيب اإلقتصاد البريطانيّ  -7
 

إلى االتحاد  منها ٪41 يعودحيث ، بريطانياإجمالي صادرات من ٪ 9,6 نسبة الخدمات المالية تشّكل

إلى االتحاد منها ٪ 18 ذهبيبريطانيا، ٪ من إجمالي صادرات 4.3األوروبي. ويمثل قطاع التأمين نسبة 

في  الحق ستخسر الشركات البريطانيةفإن  تحادإذا أصبحت بريطانيا خارج اإل و .(ONS) األوروبي

وك وشركات التأمين ومدراء البن)  المالية البريطانية مؤسساتليخّول ا"جواز السفر المالي" الذي  إستعمال

أي بلد تمكن يفي االتحاد األوروبي دون أن  حيثما شاءت ا  فروع وتنشئبيع الخدمات المالية أن ت من (األصول

 تحرير لن تعود قادرة على البريطانية المؤسسات المالية. ومتطلبات مختلفة أو إضافية أن يفرض عليها آخر

  .من االتحاد األوروبي هابعد خروج تضعفوس ي تنافس فيها بريطانيا بشكل خاصالتالمالية  الخدمات تجارة

تحاد خروج بريطانيا من اإللتصويت الناجمة عن ال لىواألصدمة ال بريطانيالقتصاد اإلقد واجه و 

قبل دوالر  1.507 منسعره إنخفض حيث  ،سنة 30منذ مستوياته أدنى  باوندالسعر بلغإذ األوروبي، 

بعد  2016حزيران  25دوالر في  1.37 لتصل قيمته الى ،%10بنسبة تبلغ  2016 حزيران 23ستفتاءإ

ئتماني اإلتصنيفها  بريطانيافقدت و د.أ. 1.244 إلى ليصل ستمر الباوند في اإلنخفاض وا ،اإلستفتاء تاريخ

إلى الفائدة أسعارإلى تخفيض نجلترا إبنك عمد وكلفة االقتراض الحكومي.  رتفعستبالتالي و AAA) ) األعلى

 .اإلستفتاءبعد  2009منذ عام في الفوائد األول  تخفيضالهوو ٪ 0.25٪ إلى 0.5من  أدنى مستوياتها،
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 23قبل استفتاء 1.507)من  الباوند مقابل الدوالراألميركي صرف إنخفاض سعر حركة  البياني الرسم هذا يبين  

 إستمرفيو ،اإلستفتاء تاريخبعد  2016حزيران  25في  دوالر 1.37 لتصل قيمته الى % 10بنسبة تبلغ ( 2016 حزيران

 دوالر. 1,244 سعر صرف الباوند إلى التاريخ  ليصلاالنخفاض بعد ذلك 

 قد تدنّت لدى شرائهم عملتهمقيمة  نّ أ الخارج الى يسافرون الذين البريطانيون بعد البريكست، وجد

 على(The Guardian.com)٪ 10 بنسبة باوندالسعر ينخفض  أن الخبراء معظم عتوقّ و. والدوالرأ اليورو

سيؤدي ذلك الى  ،البعيد المدى وفي. 2016حزيران 23 فيالذي جرى االستفتاء  قبل عليه كان عما األقل

 سترتفع كما ،% من الناتج المحلي البريطاني 29والتي تمثل نسبة  الى بريطانيا المستوردة السلع ع ثمنارتفا

 بريطانيا في التضخم معدالت آخر وأظهرت . المنزلية واألدوات والمالبس الغذائية السلع أسعار بعض

 مع عامين منذ س ّجلىيى مستو أعلى وهو ،٪1.6 إلى المستهلك أسعار مؤشر في التضخم لمعدّ  ا  فيرتفاعإ

  .البريطانية الشرائية القوة على الضغوط تزايد حتمالإلى إتشير عالمات وجود

 أنحاء جميع صادرات بريطانيا في على الطلب من باوندال سعر نخفاضإسيزيد  من جهٍة أخرى،

. والسيما الطويل المدى علىفيها  العمالة معدل وزيادة قتصادهاإ تعزيزيمنح بريطانيا فرصة لقد مما  ،العالم

 .(-ONS 2015 % من الناتج المحلي البريطاني )حسب أرقام سنة 27ان مجموع هذه الصادرات تمثل نسبة 

 

. 
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 استقرارا   أوروبا أقلّ  -8

 

 األوروبي تحاداإل من بريطانيا خروج تداعيات من خشية   بريطانيا مغادرةب الموظفين بعض بدأ

 الوظائف على الطلب أن" العاملة القوى" باسم إحصائية شركة كشفتو. يرلنداا في ستقراراإل إلى والسعي

           بريكست على التصويت بعد٪ 800 بلغ قياسي مستوى إلى رتفعقد إ أيرلندا، دبلن،عاصمة في المالية

( (Business Insider Web. 

 الشركات إذ أعلن عدد من. لبنوكل مالية عاصمةو مالي كمركز موقعها تفقد لندن بدأت أن ويبدو 

هذا الدور  الظن أنّ  واغلب. أوروبا في أخرى بلدان إلى عملياتهم المالية نقل ونعتزمي أنهم مصارفوال المالية

 األنشطة في الزيادة وترتبط. فرانكفورت أو باريسالذي مازالت بريطانيا تتمتّع به حتّى اآلن سينتقل إلى 

تحاد ج بريطانيا من اإلبعد خرو .األوروبي تحاداإل عضويتها فيبإستمرار دبلن في والمصرفية المالية

 االتحادوجود بريطانيا في  على التي تعتمد لندن في المالية المعامالت الكثيرمنسيصعب إجراء األوروبّي 

 بين المالية المعامالت تسهيل تتيح التي Banking Passport“  ”يّة التي ت سّمىاالتفاقعلى و األوروبي،

  .األوروبية الدول

 البريكست و الواليات المتّحّدة – 9
 

)على  الى مئات السنين متينة مع المملكة المتحدة تعود ترتبط الواليات المتحدة بعالقات عضوية

يركا تدعم بريطانيا وتعتبرها واجهة لطالما كانت أمو. المستوى التجاري والثقافي واإلجتماعي والسياسي... (

 ستفادة من خبراتها وعالقاتها. ولإل التواصلالتجاري و للتبادل في وسط العالم وكقاعدةفي أوروبا و امامية

اإلتحاد األوروبي ويؤثر على الوحدة  تعتبر أميركا أن أي عمل من شأنه أن يضعف ،من جهة أخرى

األوروبيّة لإلتحاد األوروبي ويضعف عملية صنع القرار سيضر بالمصالح األميركية. أّما على الصعيد 

السياسي، فإّن إستقراراالتحاد األوروبي سيسمح للواليات المتحدة بالتركيزعلى القضايا األكثر إلحاحا  في 

طموحات الصين في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين على آسيا، و الشرق األوسط وآسيا الوسطى وشرق

الشرقي، والقضايا المستمّرة المتعلقة باإلنتاج النووي، وخاصة برامج األسلحة النووية في إيران وكوريا 

 الشمالية، فضال  عن المصالح الروسية في أوروبا الشرقية والشرق األوسط.

ويرى بعض اإلقتصاديين األمريكيين أنّه يجب على الواليات المتحدة أن تعطي األولوية لعقد اتفاق 

    ما قد يؤدي إلى عقد إتفاقية شراكة تجارية وإستثمارية عبراألطلسيمتجاري مع اإلتحاد األوروبي، وهو 

TTIP.  غير أّن صانعي السياسات في جانبي دول المحيط األطلسي قد أوقفوا "اتفاقية الشراكة التجارية
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والجدير بالذكر أن خروج بريطانيا من اإلتحاد األوروبي قد  يقلّل من . (TTIPواإلستثمارية عبر األطلسي" )

خر بين الواليات المتّحدة وقد يزيد من إمكانية تفعيل إتفاق تجاري آ TTIPإحتماالت تفعيل  "إتفاقية  

إتفاقية التجارة  بريطانيا عضوا  منتسبا  في "وبريطانيا، ورفعه إلى أعلى المستويات. في حين يمكن أن تصبح 

فتتاح الفرصة أمام بريطانيا  بعد خروجها من اإلتّحاد األوروبي، (NAFTA)"  مريكا الشماليةالحرة أل

ت المتحدة األمريكية، حيث أّن للبلدين سياسات مماثلة ومصالح لتفعيل عالقات تجارية وثيقة مع الواليا

  .مشتركة تجاه السوق الحرة والتجارة

على بريطانيا أن تغتنم الفرصة لتفعيل عالقتها مع الواليات المتحدة على مختلف المستويات 

عتبار بريطانيا الرابط استراتيجي مع االتحاد األوروبي، ب( من أجل خلق توازن إ الخ ،)السياسية واالقتصادية

 الرئيسي الذى تعبّر من خالله الواليات المتحدة عن إرادتها االقتصادية والسياسية فى أوروبا.

بهدف الوصول إلى أسواق أوروبا ريكية التي إستثمرت في بريطانيا الشركات األمبعض  وكانت

ستفتاء، من أن خروج بريطانيا من االتحاد قبل اإل حذرتقد  ة رولز رويس و ج. ب. مورغان ...()مثل شرك

األوروبي سيعّرض إستثماراتها ووظائفها في بريطانيا الى أخطار عديدة. كذلك، قد تلجأ بعض الشركات 

والبنوك األخرى إلى اإلنتقال إلى ألمانيا أوفرنسا للحؤول دون عرقلة أعمالها الموجودة في اإلتحاد األوروبي. 

ركود إقتصادّي، األمر الذي قد يؤثر بدوره  في بريطانيا مما قد يؤّدي إلىدل البطالة ومن الممكن أن يرتفع مع

 .على اإلقتصاد األمريكي أيضا  

 

 

المتّحدة من بريطانياالواليات واردت صادرات و  

ميزان التجاريال الواردات الّصادرات  

  1,070.0  54,326.1  55,396.1 المجموع

 (Cencus.gov/foreign trade/balance -2016الدوالرات األميركيّة بحسب اإلحصاءات األميركية للعام بماليين هي هذه األرقام 

الواليات المتّحدة: تجارة الّسلع -االتحاد األوروبّي  

حاد األوروبّياإلتّ  واردات السنة  الميزان التجاري صادرات االتحاد األوروبّي 

2014 209.3 311.6 102.2 

2015 249.3 371.3 122.0 

2016 246.8 362.0 115.3 

 (( EU COMMISSION TRADE ، و األرقام بمليارات اليورو 2016و  2014تجارة الّسلع بين 
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الواليات المتّحدة: تجارة الخدمات -االتحاد األوروبّي  

األوروبّي االتّحاد داتوار السنة  الميزان التجاري صادرات االتحاد األوروبّي 

2013 166.0 183.5 17.5 

2014 189.3 199.2 9.9 

2015 212.8 225.8 13.0 

 (( EU COMMISSION TRADE – اليورو بمليارات األرقام و ،2015 و 2013 بين الخدمات تجارة

 منولثوت وبلدان الكبريكس -10

 

وجهة رئيسيّة لصادراتهم )من بلدان الكومنولث النامية بشكل كبير على سوق بريطانيا ك بعضعتمد ي

 بريطانيا ماما الفرص تتوفرو المنسوجات والمالبس(.موز والسكر والخضراوات الطازجة ووال البقر لحوم

بلدان الكومنولث إلى بريطانيا  صادرات بلغت إذوتوسيع نطاقها. ء هذه الروابط التجارية القديمة إلحيا

بلدان صادرات بريطانيا إلى اما  ، (ONS -مليار باوند 47 (2015مليار دوالر في عام  58.28 مايقارب

 (. ONS -مليار باوند  48) 2015 في عام د.أ.مليار  60حوالي فقد بلغت األعضاء الكومنولث 

البريكست، منذ التصويت على  باوندالسعرقيمة  نخفاضب إببسمنولث بقلق متزايد وتشعر دول الك

٪ من 60حوالي فمن بريطانيا.  ياحالسعداد أتدفق إلى تراجع الصادرات وقيمة نخفاض إسيؤّدي إلى والذي 

 باوند. وقد يؤدي انخفاض قيمة الهوقطاع السياحةالرئيسي  دخلها مصدرومنولث هي دول صغيرة والك بلدان

 .من مواطني الكومنولث المقيمين في بريطانيا إلى بلدانهم األصلية المالية نخفاض قيمة التحويالتإإلى 

إنشاء منطقة تجارية  من ،سياسة ذكية وهادفةمن خالل إعتماد مبدئيا  ستتمّكن بريطانيا ، 2019بحلول عام و

إلى مستعمراتها السابقة. وتعتبر بريطانيا أّن  للوصولكبيرة جديدة، مما يشّكل فرصة مثالية لبريطانيا حرة 

إلى أسواق أجنبية  نفاذأولوية لزيادة صادراتها من خالل الهي منولث وتعزيز الروابط التجارية مع دول الك

 .جديدة
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 ت و بلدان مجلس التعاون الخليجيبريكس -11
 

إلمارات( السعودية وا و)البحرين والكويت وعمان وقطر  بلدان مجلس التعاون الخليجي  تربط

 2013 ( مليون مستهلك  50رب ادول الخليج ما يق فيف. بريطانياب عالقات سياسية وثيقة

(http://gccstat.org - 2013 الرياض اإلقتصادي )لكافة دول الناتج المحلي اإلجمالي المشترك  يبلغ و

الناتج المحلي قيمة يتخطّى وهذا   ( / (http://gccstat.org .أ.تريليون د 1.6 ما يقارب مجلس التعاون

مجلس التعاون  بلدانالت النمو في معدّ نخفاض إبالرغم من وأستراليا. كوريا الجنوبية أو اإلجمالي في

التعاون بلدان مجلس مهتّمة ب بريطانيازالت ما  أسعار النفط في العامين الماضيين،  ناجم عن تراجعلاالخليجي 

على مستوى  وزع اإلقتصادي إلهتماماتهم وعالقاتهمرغم الت إهتمام بلدان المجلس ممكن أيضا  و ،الخليجي

 .العالم منذ سنوات

ا  على الصعيدين السياسي و ويشهد مجلس التعاون الخليجي حاليا تحوال   اإلقتصادي. وقد دعا هام 

     طويلة زمنية لفترة  نخفاض أسعار النفط إما دام بعداإلقتصادي تنويع الالسياسات في المنطقة إلى  صانعو

 غير أّن بريطانيا بشكل تدريجّي. مدطويلة األالقتصادية اإل إلصالحاتافيذ لتنإستراتيجية  خطط ضعتم وو

، إذ ال يتعّدى إجمالي بلدان مجلس التعاون الخليجي والمنتجات النفطية من  للنفط رئيسيا   ليست مستوردا  

، ((Gulf business.com/economic impact-Brexit-GCC    (٪7.73من هذه الدول نسبة النفطية ارداتها و

 .طفيفا   سيكونبلدان مجلس التعاون الخليجي النفط على  بريطانيا من وبالتالي فإن التأثير المباشر من واردات

جّراء التباطؤ العالمي الذي سيؤّدي من نخفاض أسعار النفط، إب بلدان مجلس التعاون الخليجي ولكن ستتأثر 

 .قتصاداتهاإيضطرها إلى زيادة تنويع سإلى قلّة الطلب على النفط، مما 

% 90بصفة رئيسية على النفط، ويمثل قطاع النفط نسبة مثال  يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية 

% من الناتج المحلي 45سبته % من اإليرادات الحكومية وما ن80من إجمالي عوائد الصادرات، ونسبة 

ستراتيجية وطنية  تهدف إلى إوقد وضعت السعودية مؤخرا  خطة  (GulfBase.com - 2017)اإلجمالي

ترتبط و .اسعاره إنخفاضا  في حاليا   يشهدبسبب اإلعتماد المفرط على موارد النفط الذي  قتصادهاإتنويع 

 .ستثمارواإلما سيؤثّر على التجارة والسياحة مبالدوالر األمريكي، بلدان مجلس التعاون الخليجي العمالت في 

البريطانيين القادمين إلى  سيكون التأثير األكبرعلى السياحة في اإلمارات وتحديدا دبي، إذ بلغ عدد السياحو

قيمة . وبالتالي سيتضّرر قطاع السياحة بسبب تراجع ) aawsat.com 2015 ) مليون شخص 1.2دبي 

http://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrxvL5yeTTAhUeM8AKHb29AvQQFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.gulfbase.com%2Far%2FGcc%2FIndex%2F1&usg=AFQjCNGXFZdpZSL1JHgIre0H13MfLs9H8g
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واليورو، مما يؤدي إلى تراجع عدد السيّاح القادمين إلى المنطقة من بريطانيا ودول االتحاد األوروبي  باوندال

 .األخرى

على شركات الطيران الكبرى في جابيا  من جانب الخليجيين يمن جانب البريطانيين وإ  سلبيا  سيكون التأثير و  

 ألنّ اإلمارات واالتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية(. مثل شركات )بلدان مجلس التعاون الخليجي 

وجهة جذابة  في حين ستبقى بريطانيا  ،لبريطانيين إلى خارج بريطانياسيقلل من سفر ا باوندال قيمة انخفاض

وسوف تستفيد شركات  عملتهاقيمة ستتدنّى بسبب تراجع في بريطانيا  تكاليف الفنادق ألن، العرب للسياح

  .الخليجية من هذه الفرصةالطيران 

)اآلالت والمعدات ومعدات  بريطانياالسلع المصدرة من أسعارإلى تدنّي  باوندالقيمة كذلك، سيؤّدي تراجع 

  .بلدان مجلس التعاون الخليجيتصاالت والمركبات واألدوية والمستحضرات الصيدالنية( إلى اإل

الجامعات البريطانية ستصبح أقل تكلفة بالنسبة لطاّلب المدارس واسة في متابعة الدراما بالنسبة للتعليم فإن 

بلدان مجلس على قطاع التعليم في  بشكل او بآخرمّما سيؤثّر  ،عائالتهمو بلدان مجلس التعاون الخليجي

 .التعاون الخليجي

 عقاري ألنّ ستثمار المواطنين البريطانيين في دبي في القطاع الإ على باوندقيمة ال نخفاضكما سيؤثر إ

 أيضا   من المتوقعو.  البريطانية ستثماراتلإل يصبح غير جاذبسبلدان مجلس التعاون الخليجي االستثمار في 

العقارات المخصصة نخفاض الطلب على إ، إلى جانب بريطانياالعقارات في جميع أنحاء أن تنخفض أسعار

 لذلك ستبقى ،األوروبي تحاداإل أخرى في إلى بلدانمن بريطانيا نتقال الشركات إبسبب   والسكن مكاتبلل

تستقطب ، ويمكن أن بلدان مجلس التعاون الخليجيلمواطني ستثمار في العقارات لإلمفضلة الوجهة بريطانيا ال

 .البريكستبعد   أكبرعددا  

كانت اتفاقية التجارة الحرة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي قيد التفاوض على مدى  

ثنائية للتجارة الحرة  ياتإلبرام اتفاق مهمة وفعلية بريطانيا فرصةمنح تس البريكست لكنّ والعقدين الماضيين. 

 .بلدان مجلس التعاون الخليجيمع 
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 ت والهندبريكس -12

 

 حيث(،  /trade)   http://ec.europa.eu الشريك التجاري األول للهند تحاد األوروبيإليعتبر ا

 2015في العامين  العالم  إجمالي تجارة الهند مع  دول٪ من 13.5 تحاد األوروبي نسبةشّكلت التجارة مع اإل

إلى  2005مليار يورو في عام   24.2تحاد األوروبي إلى الهند من رتفعت قيمة صادرات اإلإ  .2016و 

تعتبر الهند من أسرع االقتصادات و (،/trade-   http://ec.europa.eu 2016 ) مليار يورو في عام 37.8

إضافة إلى أّن بريطانيا هي ثالث ، قديمةوتربطها مع بريطانيا عالقات إقتصادية وسياسية ، في العالم نموا  

 8.6 أي ما يعادل ،مليار دوالر 10.66 الى الهند حوالي بلغت قيمة صادرات بريطانيا .الهندأكبر مستثمر في 

 11.78 قيمة فقد بلغتالى بريطانيا الهند اما صادرات  . (  (UK. Gov-Export to Indiaمليار باوند 

هندسية واألحجار الكريمة والمجوهرات و غيرها السلع ال وتضمنت (.ONS- دباونمليار  9.5مليار دوالر ) 

  .الكيميائية المصنعة من السلع والمواد 

 :قتصاد الهندإِست  آثار إيجابية أو سلبية على قد ينجم عن البريك

قامت  األوروبي حيثتحاد اإلدول إلى الهند  من خاللهتعبربمثابة الباب الذي  بريطانياتعتبر  :التجارةفي  - 

بعد  .إلى األسواق األوروبية بأكملها هاوصولل يتسهّ ل مكاتب لها في بريطانيابفتح  هنديةعدة شركات 

من ناحية أخرى، ممكن البريكِست، قد تتمكن الشركات الهندية من نقل أعمالها إلى أماكن أخرى في أوروبا. 

عن  بمنأىة حرة مع الهند يتجار يةخالل إبرام اتفاقتيح البريكست فرصة تجارية أفضل لبريطانيا من تأن 

 قواعده الصارمة.و التحاد األوروبياضغوط 

 من اهم القطاعات التي توظف ما يقارب مثال  يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند  الصناعة:في  -

 %38نسبته هذا القطاع الذي تبلغ  على سلبا  في المدى القصير بريكستالتأثير  نعكسسيو .شخص 230000

، في حين ( https://www.ibef.org  ›Industrالى العالم ) صادرات الهند من الخدمات مجموعمن 

في  إلى إعادة التفاوض على جميع المشاريع الجارية حاليا   شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية ستضطر

 بسببسيتم تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات  لبعيد،المدى افي أما . باوندنخفاض قيمة الإبسبب بريطانيا 

 .عقدهاتم في حال  بين الهند والمملكة المتحدةالحرة تفاقية التجارة إتأثير 

ا  وتبادال  نتيجة إتفاقية كة فيها إنتاجالفرصة كبيرة لتطوير الشرا ،بالنسبة لمجاالت الصناعة األخرى 

 لطرفين.مفيدة ل

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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الجامعات كانت  حيث لعلم والدراسةالتي يقصدها الهنود طلبا  لمن أكثر البلدان  بريطانيا: التعليمفي    -

 البريكِست اما بعد ،األوروبيتحاد واإل بريطانيا لمواطني دعم ماليعلى تقديم منح دراسية وم جبرة البريطانية 

الطالب  تزداد فرصفاألموال من هذه  ونخرآطالب يستفيد سوبالتالي  من هذا العبء سترتاحبريطانيا فإن 

تكاليف السفر إلى  تراجع قيمة الباوند منسيخفّف إضافة  إلى ذلك، الحصول على المنح الدراسية.  فيالهنود 

 و بالتالي تصبح سياحة الهنود إلى بريطانيا أقل كلفة.، بريطانيا

 واردهابمستعانة جذابة لإلح المبادرة يجعلها وجهة روبتكار وز الهند على اإليتركّ  ستثمارات:اإلفي  -

أصولهم  أن يبيعوافي بريطانيا  سيضطر كثير من المستثمرين الهنود ،المدى القصير فيو. فيهاواالستثمار

إبرام  في حالالمدى الطويل، و فيولكن   ستثماراتهم )مثل الذهب(.عن مالذات آمنة إل أن يبحثواالخطرة و

مزيد من الفرص في بن الهنود حظى المستثمروقد يعندها بين الهند والمملكة المتحدة، الحرة اتفاقية التجارة 

 .صحيحوالعكس  االقتصاد البريطاني

 الصينت وبريكس -13

 

 تجارية يةاتفاق برامبمزيد من الحرية إلبريطانيا تحاد األوروبي، ستتمتع بعد خروج بريطانيا من اإل  

 مصالح مشتركة بين بريطانياهناك  .االتحاد األوروبي التي كان يفرضها قيودالعن  مع الصين بعيدا   حرة

قتصاد في العالم. وكانت صادرات بريطانيا إلى الصين قد شهدت إاني أكبر ث ةاألخير تعتبروالصين، حيث 

األوروبيّة ا في البلدان ستثماراتهنسبة إ ستثمارات الصين في بريطانيا  تتخطىإ نسبة فيما كانتنمّوا  سريعا ، 

ستثمار في البنية التحتية والتجارة والخدمات المالية. وبلغت صادرات على اإل مع التركيز الشديد األخرى

بحسب موقع الحكومة ) باوندمليار  18.7 مليار دوالر أي ما يعادل 23ما يقارب  إلى الصين بريطانيا

أي ما  47.5ما يقارب من الصين بريطانيابلغت واردات في حين (، UK Gov web 2014  البريطانيّة

 .(UK Gov web 2014بحسب موقع الحكومة البريطانيّة  ) باوندمليار  38.3  يعادل

التحتية التي تحقق عائدات  ىستثمارات كبيرة في البنإلى إلشركات الصينية تجذب ابريطانيا  كانت  

ستثمار األجنبي المباشر من الصين في االتحاد قد بلغت النسبة اإلجماليّة لإلو مستقرة على المدى الطويل.

(. وهناك Oxford University policy Web) 2015في عام  د.أ.مليار  23قيمة مايقارب األوروبي 

ستثمار األجنبي المباشر من خالل عمليات اإلستقطاب إيسعى إلى الذي قطاع التكنولوجيا الى تجاه متزايد إ

 وجهةالالصينيين. وكانت بريطانيا  شركائهاالمشترك بين الشركات األوروبية و والتعاون الشراءالدمج و
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تحاد األوروبي الموحد الذي نطالق نحو سوق اإلقاعدة لإل هاتعتبرألنها لشركات الصينية، دى امفضلة لال

 .األوروبية(المفوضية بحسب مليون مستهلك ) 500 يضّم ما يزيد عن

العضوية بين بريطانيا والواليات المتحدة أي إمكانية لزيادة التبادل ل العالقة السؤال هل ستعرق 

وثيق العالقات شكل فرصة جيدة لتريطانيا والصين ام ان البريكست سيبين ب التجاري واإلستثماري

 .الجديدة الجواب يحتاج لفترة زمنية غير قصيرة لمعرفة التوجهات قتصادية بينهما؟ اإل

 ت وأستراليابريكس -14
 

مليون  1,2أي بلد أجنبي آخر، فهناك في  يفوق عددهم ،في أستراليا البريطانيين غتربينالممن عدد 

  زائر سنوي 600,000اإلضافة إلى ما يزيد عن ب ،مقيمين بصفة دائمة في أستراليامن البريطانيين 

gov.UK) ) بلغ إجمالي حيث . ليا كل يومال تجارية في أستراتقوم بأعمشركة بريطانيّة  1500حوالي و

 )  2015مليار باوند في عام  8.6 أي ما يعادلمليار دوالر  10.66صادرات بريطانيا إلى أستراليا قيمة

مليار  8.8 عادلما يليا امن أستر بريطانياوبلغت قيمة واردات (. ONSالوطنيّة  ءاتكتب اإلحصامبحسب 

مليار  300ستثماراتها أكثر من إقد بلغت أستراليا ور مستثمر في ثاني أكب بريطانيا  تعتبرو. 2015عام دوالر

  .((gov.UK باوند

إلى أستراليا  بريطانياصادرات أّما قتصاد البريطاني. ثامن أكبر مستثمر في اإلأستراليا  تعتبراليوم، و

مليون  400 عن األدوية والمستحضرات الصيدالنية ) (، فضال  باوندمليون  770السيارات )من  لففتتأ

 في مجالكبيرة عائدات  الخدمات التجارية والمهنيةكذلك تحصد ( باوندمليار  1.3(، والسفر والسياحة )باوند

والمنتجات  لمشروبات،واالنبيذ، و الرصاص،والمعادن الثمينة، من . وتتالف صادرات استراليا الخدمات

ت كل من بريطانيا وأستراليا استراتيجيات اقتصادية إقليمية مختلفة وقد تبنّ  .ماللحووالمعدات التقنية، والطبية، 

إقتصادات مع ندمج إ قتصاد استرالياإتحاد األوروبي وبريطانيا في اإلقتصاد إندمج إحيث في الماضي، 

أكبر مستثمر أجنبي في ثاني تعتبر ، كانت بريطانيا 2015في عام وجيرانها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

سترالية األ الشركاتتستخدم وسترالية في الخارج. ستثمارات األمن اإلحتفظ بثاني أكبر حجم كانت تأستراليا و

وقد أدى خروج  .معظم صادرات استرالياتتلقى بريطانيا ألّن ، تحاد األوروبيإلنحو اطالق إنبريطانيا كنقطة 

مقابل الدوالر األمريكي. ويتوقع  باوندصرف الب سعر تحاد األوروبي إلى زيادة توقعات تقلّ بريطانيا من اإل

الدوالر صرف سعر نفإتحاد األوروبي، اإل من بريطانيا في حال خرجتانه السياسة األستراليون  انعوص
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مقابل الدوالر األمريكي، وهذا سيجعل الصادرات األسترالية أرخص. ومن ثم ستضطر سينخفض سترالي األ

اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة  أن تضمنذا ما ارادت إستراليين ألل الهجرة قواعدبريطانيا الى تخفيف 

من  ناالستراليّوالعمال بريطانيا ليتمّكن تفاقية تجارية مع إ إبرامفإنهم يريدون  األستراليون امّ أو.  منولثوالك

المرجح أن تكون اآلثار المباشرة للبريكِست على االقتصاد األسترالي  ومن .سوق العمل فى بريطانيا دخول

 .اتفاق تجاري بين بريطانيا وأستراليا لزيادة التبادل التجاريعقد ضئيلة، مما قد يؤدي إلى 

 البريكست وتداعياته على لبنان -15
 

نه أ، في حين المدى القصير في قتصاد اللبنانيعلى اإل ةإيجابي ا  راأث البريكست حملتمن المرجح أن 

 بريطانيا. في  قيمينالم وأسواق البورصة في العقارات ونالمستثمر وناللبناني إالسلبية التداعيات يتأثّر باللن 

ترتبط بالدوالر اليورو، وبما أن عملتنا المحلية صرف  تراجع سعر ؤدي الىتس البريكستومن الواضح أن 

%  من 44حوالي إن  تحاد األوروبّي.من اإللبنان  وارداتقيمة ض خفّ نه ان يفإن ذلك من شأ، األميركي

بطبيعة (، و2014-فقا  للجمارك اللبنانيةتحاد األوروبي )ومليار دوالر تأتي من اإل 8,3بقيمة  واردات لبنان

ّدرما يقارب صي لبنان علما  أناليورو. سعر صرفخفاض إلننتيجة ستنحفض  لبنانقيمة واردات فإن الحال، 

العالقات التجارية و   (.2014-)وفقا  للجمارك اللبنانية تحاد األوروبي اإلدول إلى  اته٪ من إجمالي صادر12

 مليون دوالر سنويا   441 تبلغف من بريطانيا لبنانواردات ما أ .حتى اآلن  محدودةال تزال بريطانيا و بين لبنان

مليون  38ما يقارب  بريطانياالصادرات من لبنان إلى  قيمة (، في حين تبلغ2016لجمارك اللبنانية وفقا  ل)

 (.2016)وفقا  للجمارك اللبنانية دوالر 

 الصادرات الواردات السنة

2012 518 44 

2013 632 38 

2014 537 38 

2015 516 45 

2016 441 38 

 الجمارك اللبنانيّة(-)التجارة بين لبنان و بريطانيا بماليين الدوالرات 
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الجمارك اللبنانيّة(-بين لبنان و بريطانيا بماليين الدوالرات التجاري )التبادل  
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 (  (  2016 اللبنانيّة الجمارك-الدوالرات بماليين بريطانيا و لبنان بين التجاريالتبادل 

 

 

النسبة  الواردات الوصف

 المئوية

 النسبة الصادرات

 المئوية 

منتجات الحيوانيةالحيوانات حية و 1  24,306 6% 11 0% 

 %6 2,125 %0 1,618 المنتجات النباتية 2

 %1 350 %0 83 شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية  3

 %30 11,300 %13 55,529 منتجات صناعة األغذية و المشروبات و التبغ 4

 %0 63 %0 2,099  منتجات معدنية 5

 %12 4,431 %19 82,224 منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة به 6

 %7 2,720 %2 6,860 لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط  7

 %0 170 %0 75 جلود خام وجلود مدبوغة، جلود بفراء  8

 %0 53 %0 158 الخشب و مصنوعاته، فحم خشبي، فلين 9

 %3 948 %2 8,269 عجائن من خشب، ورق و كرتون 10

 %7 2,787 %1 2,963 مواد نسجية ومصنوعاتها 11

 %0 9 %0 312 أحذية، مظاّلت و أزهار اصطناعية 12

 %1 306 %0 1,266 مصنوعات من الحجر أو الجّص أو اإلسمنت أو الزجاج 13

 %15 5,619 %1 3,913 لؤلؤ، أحجار كريمة و معادن 14

 %5 1,887 %1 4,530 معادن عادية و مصنوعاتها 15

 %6 2,300 %24 106,344 آالت وأجهزة ومعدات كهربائية 16

 %1 469 %29 128,882 معّدات النقل، الطائرات، السفن ومعدات النقل  17

18 

أدوات  للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي و أدوات طبية و 

 %1 228 %2 7,519 موموسيقية 

 %0 0 %0 44 أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها 19

 %4 1,406 %1 3,730 سلع ومنتجات مختلفة 20

للمجموعات وقطع أثريةتحف فنية، قطع  21  692 0% 285 1% 

 

 %100 37,468 %100 441,418 المجموع
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 ( اللبنانيّة الجمارك-الدوالرات بماليين بريطانيا و لبنان بين التجاري ) 

زال اليمع بريطانيا  التجاريتبادل ولكن السوف تنخفض قيمة الواردات من بريطانيا إن  ،بالتأكيد 

ض سعر اخفإنفإن للبريكست،  ونتيجة   كبيرا . نخفاض قيمة الباوند لن تحدث فرقا  إوبالتالي فإن  جدا ، ا  محدود

 مليون دوالر أمريكي 30مايقارب  توفيرمن لبنان  مّكنيس٪ 10والر األمريكي بنسبة صرف الباوند مقابل الد

على  ا  إيجابيّ  ا  تأثير سيكون لذلكوسترتفع  أسعار الذهبواما   .من بريطانيا ٪ من قيمة وارداته6أو ما يعادل 

الذهب في منطقة الشرق األوسط وشمال من  ثاني أكبر احتياطيات يملك مصرف لبنان المركزي، ألن لبنان

 ابلغت قيمتهوالتي ة من احتياطي الذهب أونصمليون  9حوالي  يمتلك البنك المركزي حيث ان  . أفريقيا

 ) .2016مصرف لبنان، ) وفقا  ل رالمليار دو 12السوقية نحو 

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

Live animals; animal products

Vegetable products

Animal or vegetable fats and oils

Prepared foodstuffs; beverages, tobbaco

Mineral products

Products of the chemical or allied industries

Plastics and articles thereof; rubber

Raw hides and skins, leather, furskins

Pulp of wood; paper and paperboard

Textiles and textile articles

Footwear, umbrellas, artificial flowers

Articles of stone, plaster, cement, glass

Pearls, precious stones and metals

Base metals and articles of base metal

Machinery;electrical instruments

Arms and ammunition; parts and accessories

Miscellaneous manufactured articles

Works of art, collectors' pieces and antiques

Total

Trade Exchange Between Lebanon and UK  

Exports

Imports
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فيد لبنان من تيسن فمن الممكن أ واردات لبنان، قيمة وبما أن النفط والوقود يشكالن النسبة األكبر من  

 .التجاري وزيادة ميزان المدفوعاتفي الميزان عجزقيمة المن خالل تخفيض وذلك نخفاض أسعار النفط إ

في  بيوتوالنعكاسات سلبية على المستثمرين اللبنانيين في أسواق البورصة إ أيضا   قد يكون للبريكستو  

 .ستثماراتهم بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبيإأن تنخفض قيمة انه من المتوقع بريطانيا؛ إذ  

 الرقم٪ للوصول إلى 0,25زيادة معدالت الفائدة بنسبة  فدرالي األميركيال حتياطاإلمجلس و في حال قّرر 

أّما  .القريبالمدى  فيالفائدة في لبنان سعار أ معّدالتفإن ذلك لن يؤثر على ، ٪1٪ و 0,75الذي يتراوح بين 

ن مكّ يسوف الذي سيتخذه المجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي، المدى البعيد، فإن هذا اإلجراء  في

ستفادة من زيادة اإلمن لحكومة اللبنانية االفائدة لتحسين الربحية، ويمكن معّدالت اللبنانية من زيادة  مصارفال

مرتبطة أكثر معّدالت الفائدة اللبنانية  الزيادة المتوقعة فيإن  .الفائدة مع الحد من ربحية البنوك معدالت

المدى  في إلى لبنان. ولكن  ةالمباشر ةاألجنبيّ  اتستثمارجذب اإلوالتي تؤدي الى  العالميةبمعّدالت الفائدة 

 يندرجلبنان أّن ت األرقام قد أظهر. والسنوية  كلفة مدفوعات ديون لبنان زيادةالى  سيؤّديفإن ذلك  البعيد،

 .2016مدفوعات ديون في عام  ترتّب عليها أعلىتالتي بين البلدان 

  لمنظمة الدولية للهجرة( وفقا  لشخص ) 18000ويبلغ عدد المغتربين اللبنانيين في بريطانيا حوالي  

٪ 2,14حوالي  أي( 2015لبنك الدولي، امليون دوالر سنويا ) 156 بقيمةيرسلون تحويالت إلى لبنان  و هم

ِ(army,gov.lb )  (.2015-الدولي لبنكا، د.أ.مليار 7.3) مجموع المغتربين اللبنايين تحويالتمن إجمالي 

نخفاض سعر إ مليون دوالر أمريكي( نتيجة 15,3٪ )10ح أن تنخفض هذه التحويالت بنسبة ومن المرجّ 

مما سيخّول الحكومة  ،بريطانياالبطالة في نسبة إلى زيادة  ان بدورهماؤدييس اللذان ،صرف الباوند والتضخم

  .البريطانية من ممارسة المزيد من الضغوط على العمال األجانب وتسريح عشرات الموظفين اللبنانيين

األخرى  تي لديها أصول بالباوند والعمالتوقد تتأثر المؤسسات المالية والمصارف اللبنانية ال 

 .الباوندقيمة نخفاض إنتيجة كبيرة  رخسائ تتكبّدقد وبالبريكست 
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 الفرص والتوقعات المستقبلية للبنان15.1 

الذي وصل الى  التجاري الميزانالعجز في  خفيضتبناء على التحليل االقتصادي أعاله، سيكون 

 :العمل على من خاللجدا  للبنان  مهما   (2016الجمارك اللبنانية )مليار دوالر  15,729حوالي 

على الى بريطانيا صادرات لبنان قيمة ستفادة من تداعيات البريكست وبدء العمل على تعزيز اإلضرورة  - 

 .المستويين السياسي واالقتصادي

تحاد واإلمن ظروف المنافسة الناشئة عن العالقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا إمكانية اإلستفادة  -

والسعي لتفعيل العالقات مع المسؤولين البريطانيين على المستجد  من الوضع تهستفادإاألوروبي، من خالل 

 .( الخ ،)التربوية واإلجتماعية والسياسية الصعدمختلف 

تكون أكثر مرونة ن بريطانيا بعد البركسيت سذلك أ مع بريطانيا، مناسبة يةتجارتفاقية إالعمل على إبرام  -

 .تحاد األوروبي وسيطرتهاإلوخالية من ضغوطات 

ستفادة من عالقة بريطانيا مع دول الكومنولث والواليات المتحدة األمريكية من أجل إبرام اإلمحاولة  -

أسواق لديها  منولثوالواليات المتحدة األمريكية وبلدان الكوخاصة أن . هاتفاقيات تجارية ثنائية مع كل منا

وزيادة  التجاريفي ميزانه عجزالزيادة صادراته، وخفض على لبنان ما قد يساعد وهذا ، تجارية ضخمة جدا  

 .النمو اإلقتصادي

ليصل في الوقت  ،ستفتاءصدور نتائج اإل بعدقيمته األصلية ٪ عن 10الباوند بنسبة سعر صرف  نخفاضإ -

ن يمكّ ان شأنه من  ذلك فإن، الدوالر مقابلنخفاض سعر صرف اليورو إضافة إلى إ، د.أ. 1,244الحاضر إلى 

 المستوردة من والمعدات األولية تحاد األوروبي وخاصة الموادمن اإل نان من تخفيض قيمة وارداتهلب

ة(. )المحركات واآلالت والمعدات الصناعيّ  ةستخدامها في قطاع الصناعات التحويلية اللبنانيإل بريطانيا

  .وسوف يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة إنتاج المنتجات الصناعية

مليون  200قارب يإلى ما  د.أ.مليون  38إلى بريطانيا من  صادراتهقيمة لفرصة أمام لبنان لزيادة ا ةتاحإ - 

 من خالل العمل على تسهيل الصادرات: ية التجارة الثنائية مع بريطانياتفاقإ بعد عقد في الحد األدنى د.أ.

  من هذه  صادراتال( إلى بريطانيا، وزيادة جبانواأل المنتجات الحيوانية )منتجات األلبان

 .٪12من إجمالي صادرات لبنان إلى حاليا  ٪ 0من  المنتجات

  10٪ إلى 1األدوية من٪. 
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   45٪ إلى 30المواد الغذائية والمشروبات من٪ 

  10٪ إلى 6المنتجات النباتية من٪. 

  18٪ إلى 12المنتجات الكيميائية من٪. 

  12٪ إلى 7المنتجات البالستيكية من٪. 

  25٪ إلى 15المجوهرات من٪. 

  5٪ إلى 1الزيتون( من الزيوت )زيت٪ 

  15٪ إلى 6اآلالت واألدوات الكهربائية من٪. 

 

بريكِست، كانت القبل  .طلبا  للعلم والدراسة ونلبنانياللطالما كانت بريطانيا من البلدان التي يقصدها   

 تحاد األوروبيطني بريطانيا واإلدعم مالي لمواة م جبرة على تقديم منح دراسية والجامعات البريطاني

تزداد و هذه األموال من ونستفيد طالب آخريي سبالتالريطانيا من هذا العبء وبفضل البريكِست، ست عفى بو

 . البريطانية في الحصول على المنح الدراسية بنانيينلّ لفرص الطالب ا

 

األعمال والطالب  ن )أصحابانيوع البريطسيتشجّ ، بريطانياوبين لبنان ة يتجار يةتفاقإ عقدبعد  

نخفاض قيمة إ سيتسبّبمن ناحية أخرى، واح ...( لزيارة لبنان بأعداد كبيرة تفوق األعداد الحالية. والسيّ 

 .بريطانيا بهدف السياحة أوالدراسة اواإلستثمارإلى اللبنانيين سفر تكلفة  في خفضالباوند 

 

   لبريطانيا الفرص المستقبلبة15.2 

  

الغرب الصناعي ودول الشرق حيث تتمركز الموارد لبنان صلة الوصل بين دول  عتبرلطالما ا 

إيجابية على  ا  لذلك فإن توقيع إتفاقية تجارية بين لبنان وبريطانيا سيكون له آثار الطبيعية )النفط والغاز ..(.

 بريطانيا عبر:

 .  والعراقال سيما سوريا  والعربيةمن الوصول الى األسواق اللبنانية  المنتجات البريطانية ن يمكت -

 

  اإلقتصادية الواعدة )الصناعية والنفطية ....(القطاعات  فياإلستثمار في لبنان   -

 

دول  -العراق -) سوريا  األسواق العربيةاإلستثمار في الى عبرها نتقال في لبنان لإلة تجارية تأسيس منصّ  -

 .ن والمنطقةالمجاورة وهذا بدوره سيؤدي الى زيادة صادرات بريطانيا الى لبنا الخليج ...(

 

 اح الى بريطانيا. ب وسيّ عمال وطالّ من رجال أوالعرب  زيادة عدد المسافرين اللبنانيين   -
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وعبره مع اللبنانيين حيثما توثيق العالقات اإلقتصادية واإلستثمارية مع لبنان إستفادة بريطانيا من خالل  -

كبير وفاعل وقادر في العديد من بلدان العالم ال سيما في  المهاجرين اللبنانيون خاصة ان ،في العالم وجدوا

 .أفريقيا وأميركا الالتينية ودول الخليج

 

 خالصة -16

أن خروج بريطانيا من  يبدو واضحا  ، هاليلحتواإلقتصادية والمقاالت  عشرات التقاريربعد مراجعة 

في العالم  بريطانيامن مكانة  يحدّ قد ، لكنّه جّمةقتصادية وسياسية إ ا  فرصتحاد األوروبي سيحمل معه إلا

 حقيقية   تيح البريكست فرصة  ت. ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن األحداث الدولية فيوقدرتها على التأثير 

 قتصادها ومجتمعها ودورها السياسي في جميع أنحاء العالم. إلبريطانيا من أجل تعزيز 

تحاد األوروبي بموجب االستفتاء الذي من اإلبريطانيا أن خروج القول سباب، نخلص إلى لهذه األ

  .لسنوات عديدةوالعالم ترك أثرا  دائما  على مستقبل بريطانيا سيو تاريخية،جرى هو خطوة 

، البعيدالمدى  على دوليةنعكاسات إسيكون له تحاد األوروبي ا من اإلالتصويت لخروج بريطانيإن 

 توصلتبريطانيا سعلى ما إذا كانت تمد. كل ذلك يعاإلقتصادية في بريطانياقد يؤدي الى تحسين الظروف و

وهذه  .النرويج على خطىوذلك ، اليسيرخروج العتماد عبرإ مع االتحاد األوروبي ية تجاريةتفاقإعقد إلى 

ون من البريطانيّ ن العّمال مكّ ت، ويتحاد األوروبإلى بلدان اإلمن تصدير منتجاتها  بريطانيا مّكنتس اإلتفاقية

أولويات بريطانيا الحفاظ على عالقات  والعكس بالعكس. ومن تحاد االوروبيالعيش في بلدان اإلالعمل و

 نسحاب سياسيّا . روبي، حتى لو اختارت اإلتجارية وثيقة مع االتحاد األو

)كنموذج تركيا(. تحاد الجمركي تحاد األوروبي على غرار اإلمع اإلتفاقا  إيمكن لبريطانيا أن تبرم 

الهجرة من الدول األعضاء  تحاد األوروبي أو قبولفي ميزانية اإلمساهمة الحالة، لن تكون ملزمة بال وفي هذه

  تحاد األوروبي.في اإل

نخفاض إ منن يزيد  أ فإن ذلك من شأنه . العسيرمن جهة أخرى،  إذا اعتمدت بريطانيا مبدأ الخروج 

قد يزداد و .امستوياتهإلى أعلى  بريطانياالتضخم في نسبة  الذي بدوره سيرفع ،المدى القريب قيمة الباوند في

 يعيشون ويعملون في جميع أنحاء االتحاد األوروبي الذين حين يخسر رعاياها، بريطانيال البطالة في معدّ 

أما  .إلى ديارهم للتنافس مع مواطنين بريطانيين آخرين إليجاد فرص عمل فيضطّرون عندها العودةوظائفهم، 
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، فستواجه صادرات بريطانيا تحديات جديدة وسيتعين على التّجار البريطانيين التجاريالتبادل حركة بالنسبة ل

  .االتحاد األوروبي لبيع منتجاتهمنطاق دول البحث عن أسواق جديدة خارج 

تفاقيات تجارية ثنائية مع دول أخرى )كالواليات إ، ستتاح لبريطانيا فرصة إلجراء الحالتين تيوفي كل

أجل الوصول ولبنان ...( من  بلدان مجلس التعاون الخليجي المتحدة والصين والهند وأستراليا والكومنولث و

 .تصادي في بريطانياالفجوة الناتجة عن مغادرة االتحاد األوروبي ، وزيادة النمو االق سدإلى أسواق جديدة، و

 تحادالواردات اللبنانية من اإلتخفيض قيمة ترك البريكست أثرا  إيجابيّا  على تقد فأما بالنسبة للبنان،  

 نخفاض قيمة الباوند.إلبريطانيا نتيجة من تخفيض قيمة الواردات وقيمة اليورو  نخفاضإاألوروبي بسبب 

مشاكل عددا  من ال بريطانيابعض المغتربين اللبنانيين الذين يعيشون في قد يواجه  من ناحية أخرى،  

بريطانيا ستثمارات في المنازل واألسهم(، وقد تنخفض قيمة التحويالت من اإل فيمالية )البطالة، وخسائرال

 .إلى لبنان

ات مع دول الكمنولث والوالي تهاستفادة من عالقلى تفعيل التعاون مع بريطانيا لإلحتاج لبنان أيضا إي 

بالمقابل تستفيد بريطانيا من إمكانيات . امنهات تجارية ثنائية مع كل تفاقيإالمتحدة األمريكية للدخول في 

 التعاون مع لبنان واللبنانيين في مجاالت واسعة وواعدة.

مليار  15.7اري الكبير البالغ الدول األخرى )العجز التجولبنان بين فإن جميع أرقام التبادل التجاري ، أخيرا   

على مراجعة  ترتكزلبنان إقتصادية في خطة طوارئ وضع ( تدعو إلى 2016وفق الجمارك اللبنانية  د.أ.

وزارة الصناعة  ذتخأتفاقيات التجارية التي أبرمها لبنان مع البلدان األخرى. وفي اآلونة األخيرة، جميع اإل

 اتتفاقية الشراكة بين لبنان واالتحاد األوروبي، بهدف تيسير وصول المنتجإمبادرة وبدأت بتقييم الاللبنانية 

 .وتصحيح ميزان التبادل قدر المستطاع إلى أسواق االتحاد األوروبي ةاللبناني

وأن ال نوفر جهدا  في جعل هذه  ،بريطانيا البريكست فرصة يجب أن يغتنمها لبنان كماربما تكون  

عة مدروسة ة إلتخاذ إجراءات ومبادرات سريالحكومة اللبنانية مدعوّ عليه فإن و ،الفرصة مفيدة ومثمرة

 متبادلة مع بريطانيا.وهادفة من اجل تحقيق المصالح ال
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-https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-australia 

-UK Economy, Office of the national statistics (ONS), www.ons.gov.uk 

-Lebanon UK, Lebanese customs, www. www.customs.gov.lb  

-European commission,   http://ec.europa.eu/trade 

-Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 

http://www.oecd.org/ 

-Cover Photo, Brexit: UK Leaves the UE | IESE Blog Network 

-IESE Blog Network - IESE Business School 711 × 355 - Brexit: reasons, 

consequences, lessons to learn 
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