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 ملخصات
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  : ملخص 

مكانة هامة في تهدف هذه الدراسة إلى توضیح دور إستراتیجیة تطویر الصادرات في احتالل 

حیث تبنت الصین في ، صادراتها  تنویعو   تم إسقاط ذلك على تجربة الصین في تنمیةاالقتصاد الدولي و 

فاالستهداف ،رأس المالفي سیاسة استهداف جغرافي ،سلعي و هذه اإلستراتیجیة سیاسات استهداف تمثلت 

الجغرافي شمل استهداف المناطق االقتصادیة الخاصة في الصین باعتبارها نوافذ على االقتصاد 

ة على سعر حافظت الحكوماالستثمارات األجنبیة و من حیث استهداف رأس المال فشجعت الصین و ،العالمي

من جانب االستهداف السلعي فكان وفق مجموعة من اآللیات مثل اإلعفاء و صرف منخفض لعملتها ،

  كذلك محاولة إدخال التكنولوجیا المتطورة على السلع التقلیدیة للسلع المراد عادة تصنیعها و الضریبي 

المتمثلة في نصیب عوامل القوة االقتصادیة و بتحلیل اإلشكالیة المطروحة قمنا من أجل اإلجابة على و 

استهالك الطاقة من خالل محاولة الوقوف مؤشر إنتاج و الصادرات الصناعیة و مستوى التصنیع و الفرد من و 

 و توصلنا إلى أن الصادرات تساهم في هذهنسبة مساهمة الصادرات فیها،على األساسیات المتبعة و 

 . ریادتها عالمیاصادرات تعتبر كمدخل لقوة الصین و منه تم إثبات أن الالمؤشرات و 

امتلكت مراتب هامة في االقتصاد الدولي و بلغت حققت الصین أهدافها و وبذلك كانت تجربة ناجحة و  

االقتصاد قوة اقتصادیة جعلتها تتفوق على الوالیات المتحدة األمریكیة التي كانت المهیمن الوحید على 

صین تمثل الدولة األكبر أن المن نتائج الدراسة نجد و ،شهدت نموا كبیرا في مؤشراتها االقتصادیة العالمي و 

هذا راجع إلى مساهمة الصادرات الصینیة في تنشیط االقتصاد فعالیة في االقتصاد العالمي و مشاركة و 

تمثل هذه و  2016عام  %11.5لمیة إلى العالمي حیث ارتفعت حصة الصین من إجمالي الصادرات العا

   .1968النسبة أكبر حصة تستحوذ علیها دولة واحدة من إجمالي الصادرات العالمیة منذ عام 

  .  ، القوة االقتصادیة،الریادة االقتصادیةادرات،الصینالصإستراتیجیة ، تطویر : الكلمات المفتاحیة

  

  

  

  



II 
 

  

Résumé: 

     L'objectif de cette étude est de clarifier le rôle de la stratégie de développement 

des exportations dans la prise en compte de l'expérience chinoise dans le 

développement et la diversification de ses exportations, en adoptant des politiques 

de ciblage ciblées sur le ciblage géographique, marchandise et capital. Les zones 

économiques spéciales de la Chine sont des fenêtres sur l'économie mondiale En ce 

qui concerne le ciblage des capitaux, la Chine a encouragé les investissements 

étrangers Le gouvernement a maintenu un taux de change faible pour sa monnaie 

et selon un ensemble de mécanismes tels que l'exonération fiscale De fabrication, 

ainsi que la tentative d'introduire la technologie de pointe aux produits 

traditionnels. 

     Afin de répondre au problème présenté, nous avons analysé les facteurs de force 

économique, à savoir la production par habitant, les exportations industrielles, 

l'indice de production et de consommation d'énergie, en essayant de déterminer les 

fondamentaux et la contribution des exportations , Nous avons constaté que les 

exportations contribuent à ces indicateurs, et à partir de cela, il a été prouvé que les 

exportations sont considérées comme une contribution à la force et au leadership 

mondial de la Chine. 

     Cette expérience a été couronnée de succès et la Chine a atteint ses objectifs et a 

atteint des niveaux importants dans l'économie internationale et a eu un pouvoir 

économique supérieur aux États-Unis, qui était la seule économie mondiale 

dominante et a connu une croissance significative des indicateurs économiques ، 

La contribution des exportations chinoises à l'économie mondiale a augmenté, la 

part de la Chine dans les exportations mondiales totales atteignant 11,5% en 2016, 

soit la part la plus importante des exportations mondiales totales depuis 1968. 

Mots clés: Stratégie, Développement des exportations, Chine, Pouvoir 

économique, Leadership économique. 
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  داءــإه

  .إلـــى الـوالـــدیـــن الــحــبــیـــــبــــیــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  " .نعیمة"  "فاتح" محمد "  "عزیزة"الحیاة إخوتي إلى سندي في 

  .العزیزین " عبد الرحمان"و ابني " عبد النور"إلى زوجي 

  .إلى كل من ینتمي إلى عائلتي 

  . إلى كل صدیقاتي 

  إلیكم كلكم أهدي هذا العمل
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  شكر و عرفان 

الشكر و الحمد للواحد األحد الذي وهبني العزیمة و الصبر طیلة هذا المشوار الذي و الذي وفقني إلتمام هذا 

  . العمل الذي أتمنى أن یكون مرجعا علمیا نافعا 

ألشكرها أوال على قبولها " الدكتورة حساني رقیة "  بأسمى عبرات الشكر و الثناء أتقدم إلى أستاذتي المشرفة 

و التأطیر العلمي لعملي هذا و أشكرها كذلك على المجهود الذي بذلته معي طیلة هذه السنوات اإلشراف 

لمساعدتي على إنجاز هذا العمل من خالل مجموعة التوضیحات و التوجیهات القیمة و اآلراء السدیدة التي 

  .كانت لي قدوة 

منحي شرف مناقشتهم لهذا العمل فلهم  و كذلك أشكر األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرین على

  .مني جزیل الشكر 

و أشكر كل من ساعدني على انحاز هذا العمل سواء أساتذة الكلیة أو أعضاء مخبر العلوم االقتصادیة 

  .فجازاهم اهللا خیرا 
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  داءــإه

  .إلـــى الـوالـــدیـــن الــحــبــیـــــبــــیــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  " .نعیمة"  "فاتح" محمد "  "عزیزة"إلى سندي في الحیاة إخوتي 

  .العزیزین " الرحمانعبد "و ابني " عبد النور"إلى زوجي 

  .إلى كل من ینتمي إلى عائلتي 

  . إلى كل صدیقاتي 

  إلیكم كلكم أهدي هذا العمل
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  عرفان شكر و 

الصبر طیلة هذا المشوار الذي وفقني إلتمام هذا العمل واحد األحد الذي وهبني العزیمة و الحمد للو الشكر 

  . الذي أتمنى أن یكون مرجعا علمیا نافعا 

شكرها أوال على قبولها أل" الدكتورة حساني رقیة "  الثناء أتقدم إلى أستاذتي المشرفة بأسمى عبرات الشكر و 

أشكرها كذلك على المجهود الذي بذلته معي طیلة هذه السنوات لمي لعملي هذا و طیر العاالتاإلشراف و 

اآلراء السدیدة التي التوضیحات و التوجیهات القیمة و  لمساعدتي على إنجاز هذا العمل من خالل مجموعة

  .كانت لي قدوة 

قشتهم لهذا العمل فلهم كذلك أشكر األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرین على منحي شرف مناو 

  .مني جزیل الشكر 

أشكر كل من ساعدني على انحاز هذا العمل سواء أساتذة الكلیة أو أعضاء مخبر العلوم االقتصادیة و 

  .فجازاهم اهللا خیرا 
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 أ 
 

  :تمهید 

أي دولة العیش بمفردها حیث ال تستطیع لتجارة الخارجیة مكانة هامة في مختلف اقتصادیات ل

هي تقوم على أساس ، و تلبیة كل حاجیات أفرادهاال تستطیع إنتاج و  فهيالدول حیث باقي بمعزل عن و 

القدرات التقنیة والتكنولوجیة ك ،مختلف القدراتلموارد الطبیعیة و االفروق المختلفة في اإلمكانیات و وجود 

ٕاقامة التبادل الدولي عند قیام التجارة الخارجیة و الهدف األسمى من ، و الظروف الجغرافیة بین الدولو 

تحقیق الرفاهیة و  لمعیشةذلك من أجل رفع مستویات او أي دولة هو محاولة زیادة الدخل الوطني 

حیث كلما زادت صادرات كل هذه األهداف ال تتحقق إال إذا قامت الدولة بتطویر صادراتها و  لألفراد

حیث تعمل  ،لتنمیة االقتصادیة عندهاذلك في زیادة معدالت اهذه الدولة على حساب وارداتها ساهم 

زیادة الرفاهیة االقتصادیة من أو ب الصادرات على دفع عجلة التنمیة االقتصادیة بتوفیر مناصب الشغل

الخدمات في بعض خدمات إما بسبب توفر هذه السلع و الإشباع حاجات األفراد من السلع و  خالل زیادة

الدول وانتقالها عن طریق التجارة الخارجیة إلى جمیع أنحاء العالم أو بسبب الحصول على هذه السلع 

 من دول لدیها میزة نسبیة في اإلنتاج بسبب وفرات الحجم االقتصادي الستیرادهابتكالیف أقل نتیجة 

  .من أجل تحقي التنمیة االقتصادیة غیرها من المزایا التي تحققها الصادرات للدولةو 

ذلك من هتماما كبیرا لصادراتها و ادولة أن تولي  كلیجب على نظرا لهذه األهمیة للصادرات و 

تها من خالل جملة من اإلجراءات زیادة صادراإلستراتجیات من شأنها أن تؤدي إلى  اجهاهنتاخالل 

شى التي تتماو منه زیادة قدرتها التنافسیة و قیمة الصادرات كمیة و  على تأثرالتدابیر التي من شأنها أن و 

  .الةفعا حتى تكون اإلستراتیجیة ناجحة و الظروف المحیطة بهمع طبیعة حجم اقتصاد الدولة و 

تنویعها القوة راتیجیتها و في تنمیة صادراتها و تحقق القوة التصدیریة للدولة الناتجة عن إستو 

 نفوذا أكبر الدول قوة و حیث كانت من أمثلة ذلك نجد الوالیات المتحدة األمریكیة ،  و االقتصادیة للدولة

عدها ظهرت بعض بو  ،هذا بفضل صادراتها المتطورةو ابتداء أزمة الكساد التي أصابت كل دول العالم 

      .  اآلسیویة على الساحة الدولیةالدول األوروبیة و 

حتى نهایة عقد الستینات من القرن الماضي كانت الصین ُتعد نجد أنها بالرجوع إلى الصین و 

من الدول الفقیرة، إال إنها استطاعت من خالل إتباع سیاسات اقتصادیة ناجحة أن تحتل مرتبة متقدمة 

ن النهوض أوقد أدركت القیادة الصینیة  ،دول الصناعیة المتقدمة على المستوى العالميضمن ترتیب ال

وهذا األمر ال یمكن أن یتحقق من دون إتباع سیاسة ، أوال النهوض باالقتصاد الصینيبالصین یتطلب 
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 ب 
 

ة البیئة المالئمة مثل هذه السیاسة تكون كفیلة بتهیئف ،خارجیة مفادها االنفتاح على مختلف دول العالم

  . لسیاسة اقتصادیة ناجحة

سیاسة اإلصالح االقتصادي واالنفتاح على العالم بدایة مرحلة جدیدة في  تطبیقكان فقد 

مسیرة الصین والتي حققت لها فیما بعد نتائج مرضیة، بل أصبحت نموذجًا یشار إلیه من قبل بقیة 

ي للمواطن الصیني إلى مستویات أفضل قیاسًا مع شذه السیاسة انتقلت بالمستوى المعیه ،دول العالم

فهذه التجربة كانت وال زالت تحقق مستویات غیر متحققة في و  الفترة السابقة على تطبیق هذه السیاسة

االقتصادي، الناتج  كس في عدة مؤشرات مثل معدل النموأیة دولة أخرى مما كان له أثر إیجابي انع

  . المحلي اإلجمالي، مستوى دخل الفرد، حجم مساهمة الصین في التجارة العالمیة وغیرها من المؤشرات

 العقدین في القدیم فعرفت منذ تجاریة حركة شهدت حیث فائقة، تجاریة قوة الصین تعتبر

 بادالتالم فضخامة ، مذهال اارتفاع صادراتها ارتفاع و  الخارجیة تجارتها مفرطا في نموا األخیرین

 االقتصاد مركز تحول احتمال تساؤالت حول طرحی الغرب جعلت سنوات عدة منذ العالمیة الصینیة

الصیني  االقتصادي النمو الدولي فزیادة التوازن تشكیل یعید بشكل بالتحدید والصین آسیا نحو العالمي

 استمرت وٕاذا محط أنظار العالم  والعشرین الواحد القرن في الصین فأصبحت كبیر  متطور بلد جعلها

  .العالم في األولى القوة االقتصادیة لتصبح األمریكیة المتحدة الوالیات ستتجاوز بهذه الوتیرة الصین

 :  الدراسة إشكالیة .1

ترید  ، إلى وقت ما االقتصادیة األولى على المستوى العالمي الوالیات المتحدة بوصفها القوة 

لعالم إلى أطول مدى االحتفاظ بهذا الموقع المتمّیز الذي تتمّتع به بین سائر القوى الكبرى األخرى في ا

 سعتالعسكري المتنامي باطراد، زمني ممكن، والصین بثقلها الّدیموغرافي والسیاسي واالقتصادي و 

العالمیة في القرن الحادي   تالللوصول إلى مرتبة القوة العظمى القادرة على التأثیر في حركة التفاع

  .االستراتجیات لتحقق هدفهاإلى محاولة تبني أفضل السیاسات و هذا الصراع أدى بالصین و   العشرینو 

 بتحدید التركیز على التجارة الخارجیة و  من بین أهم المداخل التي تبنتها الصین هوو   

 على االنتقال إلى مصاف العالمیة،ما لها من دور في مساعدة الدول لاستراتجیات تطویر الصادرات 

  :منه یمكن صیاغة اإلشكالیة كالتالي و 

یمكن إلستراتجیات تطویر الصادرات المساهمة في تعزیز المكانة االقتصادیة للدولة على الصعید  هل

  هل تعد الصادرات سر الریادة االقتصادیة للصین ؟و  العالمي ؟

  : یة التالیة یندرج تحت إشكالیة الدراسة األسئلة الفرعو 
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 ؟اهي مقومات الریادة االقتصادیةم - 

 ؟ تراتجیات في مجال تطویر الصادراتأنجح االسماهي أهم و  - 

 ؟ لتجربة الصینیة في مجال الصادراتماهو السر وراء النجاح الفرید ل - 

 ؟مدخل الریادة االقتصادیة للصینهل تعد الصادرات  - 

 : فرضیات الدراسة  .2

  :الفرعیة تم وضع الفرضیات التالیة األسئلة بناء على اإلشكالیة و 

 ال تتوقف على قوة القطاعات االقتصادیة فقط نتاج اإلستراتیجیات المتبعة و  الریادة االقتصادیة

. 

 إستراتیجیة التنویع في الصادرات أكثر فعالیة من إستراتیجیة التركیز. 

   قها تفو الصادرات الصینیة على التنویع وهو سر نجاحها و  ترتكز إستراتیجیة. 

  بروز الصین كقوة اقتصادیة ناتج باألساس على تركیزها على تطویر صادراتها. 

  :نموذج الدراسة  .3

خطوات لمجریات یفیة الربط بین متغیري الدراسة و هو نموذج لتصور الباحثة لك

 : الدراسة أكثر منه نموذجا 

الصادرات كما ت تؤدي إلى زیادة حیث یوضح النموذج أن إستراتیجیة تطویر الصادرا

 ، الناتج الوطني الخام( هذه الزیادة تؤثر في مؤشرات قیاس القوة االقتصادیة للدولة ونوعا و 

نسبة الید  ، الصادرات الصناعیةو مستوى التصنع  ، دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

دولة تتحقق تبعا عند تحقق القوة االقتصادیة لل، و )وٕانتاج واستهالك الطاقة العاملة في التصنیع 

   . لها الریادة االقتصادیة 
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 من إعداد الباحثة : المصدر

    :الدراسة  أهداف .4

 .الریادة االقتصادیةمن إستراتیجیات تطویرالصادرات و  اإللمام بالمفاهیم النظریة المتعلقة بكل - 

 .أیها أكثر نجاعة ت المستخدمة في تطویر الصادرات و اإلستراتیجیاالوقوف على أهم  - 

عملة في قیاس القوة االقتصادیة وكیف یمكن للصادرات أن تأثر استكشاف أهم المؤشرات المست - 

 .تساهم في رفعها و 

 .اتیجیة تطویر الصادرات الصینیة وأهم مقوماتهاتسلیط الضوء على المعالم األساسیة إلستر  - 

تحسن مؤشرات القوة االقتصادیة قة التأثیریة بین نمو وتطور الصادرات الصینیة و العالدراسة  - 

 .فیها 

لتطور اقتراحات من شأنها توضیح كیف یمكن استخدام الصادرات كمدخل استخالص نتائج و  - 

 .اتب متقدمة على المستوى العالمياحتاللها مر القوة االقتصادیة للدولة و 

 : أهمیة الدراسة  .5

النموذج الصیني  أهمیتها من النتائج التي یمكن التوصل إلیها من خالل دراسة تستمد الدراسة

لمحاولة إثبات أن لتطویر الصادرات من خالل اإلستراتیجیات المتبعة دور كبیر في بروز 

إستراتیجیات تطویر 

 الصادرات

تؤدي إلى زیادة 

 الصادرات كما و نوعا

الناتج الوطني 

 الخام  

دخل الفرد من الناتج 

 المحلي اإلجمالي 

مستوى التصنیع و 

 الصادرات الصناعیة 

نسبة الید العاملة في 

 التصنیع

إنتاج و استهالك 

 الطاقة 

القوة االقتصادیة 

 للدولة

 الریادة االقتصادیة 

 تؤثر في مؤشرات 

 قیاس القوة االقتصادیة 
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اء تعتبر تطور الصادرات كنتیجة لیس العكس ألن الكثیر من اآلر و  ، الدولة كقوة اقتصادیة

  .ریادتها اقتصادیاادیة للدولة و للقوة االقتصلیس كسبب و 

 :حدود الدراسة  .6

 .2015و 2000ستغطي الدراسة الفترة الممتدة بین  :الحدود الزمانیة  )أ 

سیكون اإلطار المكاني مقتصرا على الصین باالعتماد على  :الحدود المكانیة  )ب 

 .المعطیات و بیانات الهیئات الدولیة المتوفرة على شبكة اإلنترنت 

مساهمة الصادرات الصینیة ركزت الدراسة على دراسة أثر و  :الموضوعیةالحدود   )ج 

الناتج الوطني (على مؤشرات القوة االقتصادیة للصین )كنتیجة لإلستراتیجیات المتبعة(

ات المصنعة من إجمالي نسبة الصادر  ، مستوى التصنیع ، الدخل الفردي ، الخام

لبیان دور ) استهالك الطاقة اج و إنتنسبة الید العاملة في التصنیع، الصادرات و 

  .عالمیا  مكانتهازیادة القوة االقتصادیة للدولة و الصادرات في 

 :صعوبات الدراسة  .7

  :واجهت الباحثة صعوبات منها

  قلة الدراسات التي تربط بین متغیري الدراسة. 

  االقتصادیة عدم إمكانیة التفرقة بین المصطلحات التي تعبر عن المكانة التداخل الكبیر و

بما أن ریادة  :تم استقرار الباحثة على أنهو  ، الریادة االقتصادیة ، للدولة كالقوة االقتصادیة

مؤشرات قیاس القوة االقتصادیة على علیه یتم استخدام الدولة اقتصادیا هو نتاج قوتها و 

 .أنها مؤشرات لریادتها 

  عن مساهمة الصادرات في ) اإلحصائیات( صعوبة الحصول على بعض المعطیات

محاولة تم تحلیل ما أمكن الحصول علیه و  علیهمؤشرات القوة االقتصادیة للصین و بعض 

 .توظیفه علمیا في اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة 

 :و مصادر جمع البیانات  منهج الدراسة .8

قد أستخدم هذا المنهج الستعراض أهم و  ، وصفي التحلیلياعتمدت الباحثة على المنهج ال

 ، "إستراتیجیة تطویر الصادرات "و" الریادة االقتصادیة " األدبیات ذات العالقة بمتغیري الدراسة 

كما تم استخدام منهج ، نوعیة العالقة بینهما ، تم بمساعدة المنهج تحدید خصائص المتغیرینو 

  .الدراسة على التجربة الصینیة دراسة الحالة حیث تم إسقاط 
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على مصادر المعلومات فقد تم االعتماد مصادر الحصول على البیانات و أما فیما یخص 

ٕاستراتیجیات تطویر الصادرات ذات الصلة بالریادة االقتصادیة و المصادر ثانویة شملت المراجع و 

  .أي متغیري الدراسة 

تعلقة بالتجارة المي الحصول على اإلحصائیات مختلف الهیئات الدولیة فكما تم االعتماد على 

  .كذا باقي المؤشرات االقتصادیة األخرى الخارجیة للصین و 

 : الدراسات السابقة  .9

  االنطالق االقتصادي بالدول النامیة في  ):2012(دراسة عبد الرحمان بن سانیة:الدراسة األولى

  .،رسالة دكتوراه بجامعة أبو بكر بالقاید تلمسان ظل التجربة الصینیة

ینیة في ظل انطالقها ركز على الدروس المستفادة من التجربة الصتناول فیها مفاهیم متنوعة و  

توصل إلى مجموعة من النتائج منها أن التجربة الصینیة نموذجا مالئما لدراسة مختلف االقتصادي و 

نتیجة أخرى مفادها أن قوة و  ، تحقیق االنطالق االقتصاديالشروط التي تلعب دورا أساسیا في 

الطریقة المتبعة في تبني إصالحات جذریة لم تقم ي الصیني تبدأ أساسا من الجرأة و النموذج االقتصاد

  . بها أي دولة أخرى

  تحدیاتها التجربة االقتصادیة الصینیة و :) 2012(محمد عطیة محمد ریحان : الدراسة الثانیة

  .عن جامعة األزهر غزة رسالة ماجستیر ، المستقبلیة

مكانة الصین بین الدول كما عرج على واقع الدراسة نموذج التنمیة الصینیة و تناول الباحث في هذه 

من نتائج الدراسة كانت أن من أبرز مالمح التجربة كان تطویر القطاع العام ، و االقتصاد الصیني

هذا ما جعل یة وتطویر الصناعات و جنبجیع االستثمارات األسیاسة تشو وٕانشاء المناطق الحرة 

  .المنتجات الصینیة تتمتع بمیزة تنافسیة جعلت العدید منها یتفوق على نظیراتها من المنتجات العالمیة

 أثر سیاسات التجارة الخارجیة على التنمیة  :) 2013 (فیصل لوصیف:الثالثة دراسة ال

بجامعة  ماجستیر رسالة، 2012- 1970االقتصادیة المستدامة في الجزائر خالل الفترة 

   . 1سطیف

االقتصادي  أثرها على النمو تأصیل النظري للتجارة الخارجیة وسیاستها و في دراسته التناول الباحث  

خلص إلى نتائج منها أن للتجارة الخارجیة أثر كبیر على الجوانب االقتصادیة للدولة من خالل و 

توسیع أحجام ستغالل األمثل للموارد المتاحة و االقتصادي عن طریق االمساهمتها في تحقیق النمو 

 .السوق
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 دراسة تحلیلیة –مكانة الصین الدولیة : )2008(هشام بن عبد العزیز العمار :الرابعة  دراسةال

المملكة العربیة  ، عن جامعة الملك سعود رسالة ماجستیر،)2006-1991(في عوامل البروز 

  .السعودیة 

كذلك ت إلیها الصین في الوقت الراهن و تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن المكانة المتمیزة التي وصلو 

مستقبل الصین في إطار النظام الدولي الجدید حیث ال تزال الصین مثیرة للجدل كقوة عالمیة مستقبلیة 

ومن نتائج هذه  ، الصناعیة إثر التطور السریع الذي شهدتهالناحیة العسكریة واالقتصادیة و من 

 : الدراسة

  ق في الكونفوشیوسیة الثقافة الصینیة التي بنیت على مفهوم األخال:في المجال الثقافي

 .كانت عامال فعاال في تطور الصین

  ن لم تكن العامل الثروات الطبیعیة في الصیالموارد والمعادن و : في المجال الجغرافي

 .لكنها كانت أرضیة خصبة للبروز الوحید للتطور و 

  حولت المرونة والدبلوماسیة في الصین التوتر إلى تنافس : في المجال السیاسي. 

 برزت الصین بالرغم من عدد سكانها الكبیر الذي  :األهمالجانب االقتصادي و  اما في

 .وضفته لخدمة التنمیة دون غیرها من الدول التي شكل عدد سكانها مشكلة كبیرة 

 التحدیات للنمو الصیني الفرص و  : )2009(منصور فالح إسماعیل الحیصة :الخامسةدراسة ال

   .عن جامعة مؤتة األردن ماجستیررسالة  ،)2008- 1990(كقو عظمى 

تؤهلها للنمو كقوة و  فهم مقومات عناصر القوة التي تمتلكها الصینوكان هدف الدراسة هو تحلیل و  

 : من أبرز نتائجها و  ، عالمیة مؤثرة في النظام الدولي

  اإلصالح االقتصادي في الصین أدى إلى تدعیم التعاون الدولي في المنطقة إال أنه

 .عدم اإلستقرار في المنطقة إلثارة التوترات و یمكن ان یكون على المدى البعید عامل 

  لیست جیة الصینیة هي تحوالت تكتیكیة و التحوالت التي طرأت على السیاسة الخار

 إستراتیجیة

 واألمني صین تؤكد اهتمام الصین بتحقیق االستقرار السیاسي التوجهات األمنیة لل

التفرغ في بناء قاعدة اقتصادیة قویة تمكنها قتصادي في منطقة جنوب شرق آسیا و االو 

 .من لعب دور فاعل في النظام الدولي 
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  :  ةعن الدراسات السابقالحالیة ما یمیز الدراسة  .10

لم تفصل في كل عامل على حدى مجتمعة و  ثت في عوامل بروز الصینالدراسات السابقة بح

وما یمیز هذه الدراسة هو دراسة  ، االقتصادیةبل كانت تدرس العوامل الثقافیة والسیاسیة والعسكریة و 

الصین الذي دور الصادرات في بروز  ، خاصة الصادراتل االقتصادي فقط في بروز الصین و العام

 .  في غایة األهمیةیعتبر موضوع الساعة و 

  : ل الدراسة هیك .11

إلثبات صحة أو األهداف المرجوة من هاذ البحث ولإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة و  لتحقیق

  :الفصول كالتاليى أربع فصول سبقتها مقدمة عامة و عدم صحة الفرضیات تم تقسیم البحث إل

ماهیة القوة سوف نتطرق من خالله إلى  ،تصنیفات الدول اقتصادیاو  القوة االقتصادیة :الفصل األول

مصادرها صرها و عناوم القوة االقتصادیة من تعریفا و االقتصادیة للدولة بوضع مفهوم القوة أوال ثم مفه

أخیرا تم تصنیف الدول ثم بعدها سندرس الدول المتقدمة والنامیة  و  ، ثم المناهج المتبعة في قیاسها

   .اقتصادیا

الفصل مفاهیم أساسیة حول عملیة  هذاكان في بدایة  ،إستراتیجیات تنمیة الصادرات:الفصل الثاني 

ثم الدخول لألسواق الخارجیة ا لطرق التصدیر و ثم تطرقن) الدوافع  ، األهمیة، المفهوم(التصدیر 

األثر أخیرا ت حیث سندرس إستراتیجیتي تنویع وتركیز الصادرات، و إستراتجیات تطویر الصادرا

   .تصادیةالتنمیة االقالمتبادل بین الصادرات و 

االقتصادي ابتداء من مراحل اإلصالح ، )اإلمكانات(رة عامة عن االقتصاد الصیني نظ:الفصل الثالث 

أخیرا عالقات الصین ثمار األجنبي المباشر في الصین و قع االستاو م سیاسات االستقرار االقتصادي  و ث

   .االقتصادیة مع العالم الخارجي

حیث سنتناول ، الصادرات كمدخل لبلوغ الصین الریادة العالمیةإستراتیجیة تنمیة : الفصل الرابع

استهداف رأس سلعي و  ، جغرافي(هي إستراتیجیة استهداف ا و إستراتیجیة الصین في تنمیة صادراته

حلي الناتج المثم سنتطرق لبعض المؤشرات االقتصادیة الدالة على نمو الصین مثل  ، )المال 

إنتاج  ، الصادرات الصناعیةفي الصناعة و  التشغیلنسبة ناعة و اإلجمالي ونصیب الفرد منه والص

في المبحث األخیر سنوضح أن الصادرات هي مدخل لقوة الصین من خالل ، استهالك الطاقةو 

توضیح بروز الصین على المستوى العالمي من خالل معرفة حجم الصادرات في االقتصاد الصیني، 
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مساهمتها في التجارة حیث الناتج المحلي اإلجمالي و  منمساهمة الصین في االقتصاد العالمي و 

  .العالمیة

عامة ثم نتائج اختبار الفرضیات ومجموعة من النتائج البحث بخاتمة هذا تم ختام و 

     .آفاق البحثوالتوصیات المقترحة و 

 



 

 

  :األول الفصل

القوة االقتصادیة و 

  تصنیفات الدول اقتصادیا 



  القوة االقتصادیة وتصنیفات الدول اقتصادیا  ................................:................الفصل األول
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  :  تمهید

تطورت نظم الحیاة االقتصادیة للشعوب و تغیرت معها العالقات الدولیة و تغیر تبعا لذلك النظام 

و جوهر هذا التغیر یكمن في زوال األحادیة القطبیة بقیادة الوالیات المتحدة األمریكیة  ،االقتصادي الدولي

ظهور تعددیة في الزعامة حیث ظهرت قوى جدیدة على ي كانت تمارسها على باقي الدول و الهیمنة التو 

المستوى  الساحة الدولیة تنافس الوالیات المتحدة و من هذه القوى الصین حیث برزت كقوة صاعدة على

ظهرت معها مخاوف الوالیات المتحدة بشأن القوى الصاعدة التي ستنتزع منها میزة المهیمن الدولي و 

  .المسیطر على الساحة الدولیة 

في هذا الفصل سنعرض مفهوم القوة في العالقات الدولیة ابتداء بمفهوم القوة الشاملة للدولة ثم و 

دها و نوضح التغیرات التي میزت الساحة الدولیة ببروز تعددیة قطبیة أبعامفهوم القوة االقتصادیة للدولة و 

على المستوى  نوضح أخیرا العالقة بین القوتین البارزتینو ،الذي نتج عنه تغیر في موازین القوى االقتصادیة 

     .تعاونالعالمي من تنافس و 

  : ثالثة مباحث كما یلي  إلى علیه سیتم تقسیم الفصلو 

  .ماهیة القوة االقتصادیة للدول:ول المبحث األ

  .الدول النامیة و الدول المتقدمة:المبحث الثاني 

  تصنیف الدول اقتصادیا :المبحث الثالث 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  القوة االقتصادیة وتصنیفات الدول اقتصادیا  ................................:................الفصل األول

  3   

 

  مناهج قیاسها و  ةللدول االقتصادیة القوةماهیة  :  األول المبحث

 ،للقوة الذاتیة األهمیة بسبب ذلك و  الكبیرة األهمیة ذات الموضوعات من الدولة قوة موضوع یعتبر

 في واضح تأثیر لها الیوم والقوة ، التسعینات بدایة حتى اسائد كان الذي الثنائیة القطبیة نظام انهیار وبسبب

 أو  االقتصادیة القوة سواء بالقوة توصف التي الدولة إن حیث الدولیة العالقات إطار ضمن الدول سلوكیات

 القوة تعتبر لذلك الدولي النظام ضمن وآرائها سیطرتها فرض على القدرة هانحتم ،السیاسة القوة وأ العسكریة

 .للدولة القومیة المصلحة تحقیق نحو وسیلة

 االقتصادیة  القوة ماهیة : األول المطلب

 المحرك هي ألنها الدولیة العالقات علیها تنبني التي والركائز الدعائم أهم أحد الدولة قوة تعتبر

 األخرى الدولمن  غیرها مع عالقاتها إطار وفي الخارجیة السیاسة في الدولة به تقوم الذي للدور األساسي

 وتمكنت الدولیة الساحة على تأثیرها وقوة فاعلیتها ازدادت الدولة قوة ازدادت فكلما والتأثیر الفاعلیة حیث من

 .الخارجیة سیاستها أهداف تحقیق من

 أكبر وامتالك لتحصیل إمكانیاتها ضوء على تسعى الدول وصارت الدولة بنشأة القوة مفهوم ارتبط

 لزیادة ووسائل أسالیب وابتكار وٕانشاء بناء محاولة وكذلك  لدیها ما تعزیزل قوتها تزید التي العوامل من قدر

 محددات معرفة البد القوة مفهوم عرض قبل  الصعید هذا على تقدمه وما بالتكنولوجیا واالهتمام قوتها

  . مفهومها

  القوة مفهوم: األولالفرع 

اآلخرین قصد  القوة هي امتالك القدرات على التأثیر في سلوك:ذكر منها نتعاریف للقوة هناك عدة 

هناك طرق عدیدة للتأثیر في سلوك اآلخرین فیكون التأثیر بالتهدید بالقوة أو و  ،تحقق أهداف مقصودة

  .1باإلغراء بالمال أو باإلقناع 

التغلب على العوائق حیث تتحول القوة من القدرة على السیطرة في صراع ما و على أنها القوة أیضا  تعرفو 

  .2قوة كامنة إلى قوة فعلیة 

یشیر مفهوم القوة الصلبة إلى المفهوم التقلیدي حیث ،الناعمة ونفرق بین مفهومي القوة الصلبة و  

  .السیطرة على اآلخرین عن طریق اإلكراه أو الحوافزللقوة والذي یعرف القوة على أنها القدرة على فرض 

                                  

ترجمة محمد توفیق البجیرمي و عبد العزیز عبد الرحمان الثنیان ،الكعیبان،  ،ولیة دالقوة الناعمة وسیلة النجاح في السیاسة الجوزیف س ناي ،   1

  . 19، ص 2007الریاض ،المملكة العربي السعودیة ،
  . 11، ص  2010،،دار أسامة للنشر و التوزیع ،عمان ، األردن، القوى العالمیة و التوازنات االقلیمیةخضر عباس عطوان،  2
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وتعتبر المصادر األساسیة للقوة الصلبة هي القوة العسكریة والقوة االقتصادیة لذا فإن القوة یمكن  

   .أو عن طریق الجذب ،أو التحفیز ،ة من ثالثة إما بتهدیدات اإلكراهتباع طریقبإممارستها 

اتجاه أكثر جاذبیة لفرض القوة یختلف عن الوسائل  فهي البعض اعرفهمفهوم القوة الناعمة كما أما 

الدولیة ألن غیرها من الدول ترغب  الساحةفالدولة تستطیع تحقیق األهداف التي تسعى إلیها في . التقلیدیة

 دولة التي في أن تتبعها أو ألنها ارتضت وضع معین یصنع مجموعة من النتائج المترتبة والتي تستهدفها ال

 to want"وهذا یحدث عندما تستطیع الدولة جعل غیرها من الدول یرغب في ما ترغبه هي . تمارس قوتها

what it wants"   مصادر معنویة للقوة وترتبط القدرة على التأثیر على االخرین وتوجیه رغباتهم وتحدیدها ب

  . 1یدلوجیة والمؤسساتكالثقافة واأل

 : 2لها مقومات هي كالتاليأن   ل تعریف القوة نجدمن خالو  

 أن یكون المسیطر المباشر على ل التفاعل التي تسمح لطرف واحدة التي تغطي أشكا :القوة اإللزامیة

  .ال یفعلون خالف ذلكو بأن یفعلوا شیئا ما  وفي أقصى الحدود آخرین

 اآلخرین من على مستوى الفاعلین لسیطرة غیر المباشرة لفاعل واحد التي تعطي ا :السلطة المؤسسیة

  .تعمل لصالحهمالتي  خالل تصمیم المؤسسات الدولیة

 مثل   العامة الظروف التي تتعلق بالدستور تمنح الجهات الفاعلة قدرات تفاضلیة لتغییر  :القوة الهیكلیة

التسمیة في االقتصاد الرأسمالي العالمي  والمواقف االجتماعیة لرأس المال والعمل وهذا یتفق مع شكل 

  .أي النظم االشتراكیة كبدیل للرأسمالیة ال القوة األیدیولوجیة من أشك

 لى آخر من خالل حیازة لممارسة السیطرة عي تتعلق بمدى قدرة أحد الفاعلین الت :القدرة اإلنتاجیة

حریة استغالل  أكبر  لدیهم "قوة إنتاجیة"حیث أولئك الذین لدیهم أكثر  وتوزیع الموارد واألصولواستخدام و 

  .لمصلحتهم الخاصةن أجل تولید شكل من أشكال السوق اآلخرین م

  

                                  

سیاسیة، المعهد المصري للدراسات السیاسیة و االستراتیجیة ،ینایر ، مجلة دراسات  – المفهوم و االبعاد دراسة تأصیلیة–القوة الذكیة یمني سلیمان،  1

  . 3، ص  2016
2  Richard D. Smith, The Role of Economic Power in Influencing the Development of Global Health 

Governance, valable sur ,www .hgj.org/Smith,consulté le ;18/10/2017;a 17 :58 .  
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 القوة مفهوم محددات:  الفرع الثاني

 : 1الضوابط و المحددات نوضحها  فیما یلي نیتمیز مفهوم القوة بمجموعة م 

 أو شخصین افتراض من القوة لوجود بد وال والجماعات األفراد بین تقوم عالقة من هي جزء القوة إن 

 إجبار على القدرة الجماعتین هاتین إلحدى یكون أن أیضا بد وال معینة  عالقة بینهما تقوم جماعتین 

 .الرأي في الجماعتان اختلفت إذا األولى  الجماعة تریده الذي السلوك انتهاج على األخرى الجماعة

 على التأثیر وأسالیب بوسائل إطارها في التفاعل یتم طرفین بین عالقة هي ساكنا إنما فعال لیست فالقوة 

 تتحدد علیها صداما و بناء أو حواراً  إما النهایة  في تشكل الزمن من فترة عبر والسلوكیات  اإلرادات

الحاالت  من كثیر في ثنائیة تكون ال قد القوة عالقات أن كما ،الطرفین بین القائمة العالقة نمط مالمح

 شدیدة تأثیر أنماط نحو یولد على األطراف  متعددة الحدیث العصر في الدولیة التفاعالت أنماط فمعظم

 ثمة یكون ربما ثنائیة  أنها الواضح من یكون التي القوة عالقات أشكال بعض إطار في وحتى التعقید 

 .مؤثر بشكل یتدخل ثالث طرف

 اآلخر في الطرف لرغبة طرفا لتحقیق  تجبر التي السلوكیة العالقة إلى یستند القوة لتعریف أساس أي إن 

 معین مجال في ممتدة أو محددة فترة في ذلك و معها تتوافق أو رغباته تحقق التي والخیارات  االتجاهات

 تمیز التي الطریقة هو والسلطة النفوذ ممارسة إن الواقعیة  المدرسة أصحاب ویقول ،مجاالت  عدة أو

 للسلطة العالمي المصدر غیاب ففي عالمیة حكومة توجد ال ألنه البعض  ببعضها الدول عالقات

 . النفوذ عالقات إال تبقى ال الفعالة للسیطرة عالمي ومصدر المشروعة

 أن وبما بالثقة جدیر غیر خطیر مخلوق أصله في هو اإلنسان أن منطلق من القوة سیاسة فكر ینطلق 

 ما على یحصل أن عضو أي حق من فإن مركزیة سلطة یملك ال الدول مجموعة أو الدولي النظام

 تسعى الدول یجعل وهذا الخارجیة األخطار ضد الحمایة أجل من نفسه على وأن یعتمد  لنفسه یستطیع

 . مواطنهم عیش في تحسناً  ویحققوا أنفسهم یحموا أن یمكنهم وحدها بالقوة ألن القوة نحو

 في إال ضعیف أو قوي بأنه ما طرف وصف الممكن غیر فمن نسبیة تعتبر بل مطلقة قیمة القوة لیست 

 المستوى على القوة هیكل في موقعه تحدد التي هي المقارنة تلك أخرى بأطراف أو بطرف مقارنته إطار

  اآلخرین سلوك في التأثیر على قدرتها بمدى قویة تكون الدولة أن هي العامة فالفكرة الدولي أو اإلقلیمي

                                  

، على 01/05/2017:تاريخ اإلطالع ،res.com-www.syr،الباحثون السوریون ،متاح على    القوة في العالقات الدولیةنظریة دانیا مالكي ، 1 

  . 02: 14:الساعة
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 هي تعقیداتها لها القوة فنسبیة البساطة بهذه یبدو ال األمر أن إال سلوكها  في اآلخرون یؤثر مما بأكثر

 .والتكنولوجیة المتسارعة العلمیة التطورات بفعل ألخرى

 تنفق ما دولة أن التصور الصعب من وبذلك بذاتها معینة غایة لتحقیق وسیلة  عام بشكل القوة تعتبر 

 المشكلة إن إال اآلخرین مواجهة في قوتها الستعراض أو امتالكها لمجرد القوة المتالك والطاقات األموال

  .ذاتها حد في هدفا تكون قد القوة أن في تكمن

  االقتصادیة القوة مفهوم:  الفرع الثالث

رغباتهم فهناك حاجة إلى الغذاء واللباس یسعى المجتمع إلى إشباع حاجات أفراد مجتمعه و تلبیة 

یف هذا اإلنتاج یتم من خالل توظات و الخدمالسلع و شباعها إال بإنتاج ال یمكن إوالعالج وغیرها و السكن و 

  .تتحقق القوة االقتصادیة من خالل هذه العناصرعناصر اإلنتاج و 

 ونشط الدول بین فیما التجاري التبادل ازداد الدول بین المسافات وتقلص العولمة مفهوم ظهور ومع

 االكتفاء تعلن أن مواردها وتنوع مساحتها واتساع حجمها وقوتها بلغ مهما العالم في دولة أي قدرة لعدم وذلك

 مفتوحة أسواق إلى تحتاج المنتجة فالدول ،الدول من غیرها وٕالى من شیئا تصدر أو تستورد ال أن أو ،الذاتي

 لها بد ال والخدمات السلع تحتاج التي الدولة كذلك سكانها وعلى علیها بالنفع ذلك لیعود منتجاتها لتصریف

 تنشأ لذلك أراضیها قي تتوفر لم إذا وخصوصا عنها لصناعتها غنى ال التي الخام المواد ذلكك، استیرادها من

  .1نفسها  تلقاء من الدول بین تجاریة حركة

و یمكن تعریف القوة االقتصادیة للدولة على أنها امتالك الدولة لمقومات و عناصر تجعلها تأثر 

یمكن القول أیضا أن الدولة المسیطرة وبما یخدم مصالحها، و ر سلوكها تجاه على الدول األخرى و تجعلها تغی

المصالح االقتصادیة على وتحقیق األهداف و  القوة االقتصادیة هي القدرة على فرض السیطرة ضمن الصراع

   .حساب باقي الدول

 عن أهمیة یقل ال والذي الوطني وأمنها الدولة قوة عناصر من الهام العنصر االقتصادیة القوة تمثل

  یقوي من شأنه و  خراآل یعزز منها فكل متالزمتان والعسكریة االقتصادیة فالقوة، العسكریة القوة

  . الدولة في للقوة األساسي المصدر بالتالي وهما

 فالنظریاتالقوة  امتلك االقتصاد زمام امتلك فمن منازع بال االقتصاد عالم هو الیوم عالم أصبح لقد

 نحو تمیل الیوم بدأت الدولیة العالقات على وتأثیرها تفسیرها في االقتصادیة العوامل عن الحدیث التي أغفلت

                                  

  . 18، ص 2010،قسم العلوم السیاسیة ، جامعة الیرموك ، األردن ،  مقدمة في العالقات الدولیةهایل عبد المولى طشطوش،   1
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 سلم في الدولة موقع وتحدید الدولیة العالقات شكل تحدید في العنصر هذا وأهمیة بدور والتسلیم التغییر

 ویشهدها شهدها التي والحوادث الحروب فمعظم الدولي أو اإلقلیمي أو الوطني األمن وضع وتحدید الدول

 القرن في العربیة بالدنا في حل الذي األوروبي االستعمار ولعل األولى بالدرجة اقتصادي سببها كان العالم

 واألسواق األولیة والمواد المعادن من الهائلة فالثروات األولى بالدرجة اقتصادي سببه عشر والتاسع الثامن

 دفع الذي األول السبب كانت العربي الوطن بها متعی التي المقومات من وغیرها االستراتیجي والموقع الجدیدة

   . 1هعلی والسیطرة هغزو  إلى بالمستعمر

  :  2المحافظة علیها یجب إتباع بعض الخطوات منهاالقوة االقتصادیة و لدیمومة و 

  التطویر ألن ذلك یؤدي للسبق التكنولوجي زیادة المساهمة في حقول البحث و. 

  ك حیث المنفعة والعوائد الكبیرةاقتصادیة كبرى فالعالقات االقتصادیة بطبیعتها مرنة تتحر إقامة تكتالت ،

فالدول تعرف أن حجمها غیر كاف لكي تؤدي دورا عالمیا لذلك أخذت تسعى لتجمیع نفسها في وحدات 

على  ظروف تساعد الدول األعضاءو التي تعد مسلك هام یوفر معطیات أكبر مثل التكتالت االقتصادیة 

 .البقاء أو ربما االرتقاء في ظروف المنافسة العالمیة الشدیدة 

  ما یضمن دیمومة النشاط الموارد المالیة البشریة المؤهلة فهاذ السیطرة على المواد األولیة واألسواق و

  .منه النمو و التطورالصناعي و 

  القوى المنافسة تلك الموارد هاذ  ، فعندما تفقدالمنافسین عن الثروات الطبیعیة واالستثمار بهااستبعاد

ها أن تخضع القوى األخرى یجعل القوة التي تمتلك هذه الموارد تتمتع بالموقع الدولي القوي و یمكن

  . لشروطها

 ) مصادرها(عناصر القوة االقتصادیة: الثانيالمطلب 

 على تشتمل أمنها عناصر من هام وعنصر الدولة قوة عناصر من كعنصر االقتصادیة والقوة

 المالي األمن ،الصحي األمن ،الغذائي كاألمن للدولة الشامل األمن مقومات تحقیق في تساهم كثیرة عناصر

 العسكري، االقتصادي كالعنصر الرئیسیة العناصر على المعتمد الشامل األمن مكونات من وغیرها

  :یلي ما االقتصادیة القوة عناصر ابرز ومن ، هاوغیر  االجتماعي

  

                                  

   73المرجع السایق ، ص   1
 . 135جع سابق،صخضر عباس عطوان، مر  2
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  الجغرافیة العوامل:  ولالفرع األ 

   الموارد: أوال 

تتحقق القوة االقتصادیة للدولة من خالل امتالكها للموارد المادیة والطبیعیة  كمصادر  الطاقة مثل  

األرض  و األمن أو  ،الذهب والحدید والقصدیر والنحاس البترول والفحم والغاز أو كالثروات المعدنیة  مثل

غیره، وكذلك ما تشتمل علیه من مصادر المیاه بحیث تحقق هذه الموارد وغیرها  الغذائي  كمحصول القمح أو

االكتفاء الذاتي  ثم تنتقل إلى مرحلة التنافس الدولي الذي یسمح للدولة بأن تفرض نفسها وتفوقها على غیرها 

والموارد  ولهذا  من الدول ومما ال شك فیه أن هناك تفاوتًا ملحوظًا بین الدول في امتالك مثل هذه الثروات

تسعى كثیر من الدول التي تخطو نحو التقدم وتعاني من نقص في امتالك بعض هذه الموارد إلى 

االستعاضة عنها بتطویر استراتیجیاتها ومواطن قوتها الفنیة والتنظیمیة والتقنیة وغیرها  إلحداث تغییر في 

تخدم الموارد المحدودة المتاحة لدیها بمهنیة منظومتها االقتصادیة وسیاستها الخارجیة، حتى تستطیع أن تس

 .1واحترافیة لتبلغ غایتها

و كلما كبر حجم هذه الموارد لدى أي اقتصاد كلما كان دلیال على قوته و من ناحیة أخرى كلما 

تنوعت الموارد سواء عناصر اإلنتاج السلع و الخدمات كان ذلك مؤشرا على القوة االقتصادیة ألنها تمكن 

د من تنویع مصادر دخله و عدم االعتماد على مصدر واحد أو مصادر قلیلة تجعله عرضة لتقلبات االقتصا

وٕاذا كان االقتصاد یملك موارد متعددة ، األسواق العالمیة لو حدثت تقلبات في عرض سلعة أو خدمة ما 

حال البلدان التي تمكن من االعتماد علیها فتنوع مصادر الدخل یعتبر من مظاهر القوة االقتصادیة بعكس 

تعتمد على سلعة واحدة أي مصدر وحید للدخل فأي تقلب في سوق تلك السلعة یعرض اقتصاد تلك الدولة 

 .إلى آثار اقتصادیة كبیرة 

و نوعیة الموارد و تمیزها یمكن اعتباره من أسباب القوة االقتصادیة فالعامل الذي یملك التدریب 

لى التعامل مع مختلف التقنیات الحدیثة ذات اإلنتاجیة األكبر هو عنصر العالي و التعلیم الجید و القدرة ع

أما قلة الموارد كما أو نوعا غالبا ما تؤدي إلى االعتماد على االستیراد من الخارج سواء استیراد الموارد  ،قوة 

 .2 أو المنتجات مما یجعل التغیرات التي تحدث في االقتصاد العالمي یؤثر بسرعة على تلك الدول

                                  

، 06/05/2017:،تاریخ اإلطالع http://elbadil.com  :متاح على،مؤسسة البدیل المصریة ، لقوة االقتصادیة للدولةا،  جهاد محمود عبد المبدي  1

   . 16:05:الساعة

  . 20،ص 2008،دار أسامة للنشر و التوزیع ، عمان ، األردن ،  االقتصاد الدوليحرب ،  عثمان ابو  2



  القوة االقتصادیة وتصنیفات الدول اقتصادیا  ................................:................الفصل األول

  9   

 

یجب أن نعلم أن امتالك الموارد المذكورة وغیرها غیر كاف لبناء القوة االقتصادیة للدولة فإن لم یتم 

استثمارها واستغاللها على النحو األمثل من الناحیتین التكنولوجیة والتصنیعیة سوف تنعدم فائدتها  وستظل 

ول المتخلفة  فهذه اإلمكانات والموارد هي إمكانات معطلة بدون أي فاعلیة أو تأثیر  كما هو الحال في الد

في حقیقة األمر تمثل األساس والدعامة التي یبنى علیها النمو االقتصادي والصناعي والتبادل التجاري 

  .والتطور الفني والتكنولوجي للدولة 

فة وبالتالي فإن االستغالل األمثل لهذه الموارد واستثمارها و توظیفها بشكل أفضل  وتطویرها بص

مستمرة عن طریق أتباع اآللیات واالستراتیجیات الحدیثة المتطورة التي تدعم القدرة اإلنتاجیة  وتحقیق أقصى 

عائد من اإلنتاج  هو الذي من شأنه دعم القوة االقتصادیة للدولة  فالتقدم التكنولوجي على سبیل المثال یؤدي 

یقوم بتهیئة األجواء ویفتح األبواب أمام استغالل اإلمكانات  دورًا كبیرًا في دعم القدرات اإلنتاجیة للدولة  ألنه

المادیة والطبیعیة والبشریة  ویمنح الدولة أقصى استفادة من تلك الموارد  ویمنحها أدوات جدیدة لتنفیذ 

 1 .سیاستها الخارجیة

 الجغرافي  الموقع: ثانیا

 الدولة وموقع العرض وخطوط الطول بخطوط عنه یعبر األرض سطح على جغرافي موقع دولة لكل

 الذي المناخ في مباشر بشكل یؤثر ألنه الطول خطوط على الدولة موقع من أهم العرض لخطوط بالنسبة

 تتحدث وهناك مقولة الدولة هذه في النباتیة أو الحیوانیة سواء الثروات تنوع وفي البشریة القوة في بالتالي یؤثر

 القطبیة المناطق عن وابتعدت المعتدلة  المناطق في نشأت ىالكبر  الدول أو المتقدمة الحضارات أن عن

 وادي مثل شجریة لیست مناطق ظل في وازدهرت نشأت قد الكبرى الحضارات بأن نالحظ حیث والقاریة

كبرى  أهمیة له والموقعفیها  المیاه وتوفر المناطق تلك أراضي لسهولة وذلك النهرین بین ما وأراضي النیل

 وحدود سواحل لها التي فمثال الدول سیاستها  اتجاهات ویحدد شخصیتها یجسد أنه حیث للدولة بالنسبة

 مع الدول نشطة وسیاسیة تجاریة بعالقات وتتمتع بالعالم اتصاالً  أكثر تكون المیاه باتجاه وانفتاح بحریة

 أجل من والبحار المیاه على السیطرة  باستمرار فحاولت الموضوع هذا مثل إلى الدول تنبهت وقد ىاألخر 

 أیضا الموقع تأثیرات ومن الدولیة ومكانتها وقوتها اقتصادها على ذلك انعكاس وبالتالي تجارتها استمرار

 واألسفار و یفضلون التجارة یسعون والساحلیة البحریة المناطق سكان أن نجد حیث السكان نوعیة على تأثیره

 حیاتهم نوعیة على ذلك ینعكس وبالتالي التجارة على وقدرة وعلما معرفة یزیدهم كله وهذا والتنقل والحركة

                                  

  .مرجع سابق  ،  جھاد محمود عبد المبدي  1
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 كل عن للبحث یسعون بل العزلة واالنطواء یحبون ال نجدهم بها ولذلك یرغبون أو یمارسونها التي والنشاطات

  1.مالعال على واالنفتاح بالتجارة اشتهروا اللذین الفینیقیین ذلك على األمثلة ومن ،جدید

 :المساحة: ثالثا 

 الدولة تعطي الكبیرة فالمساحة الدولیة العالقات في الدولة مكانة تحدد التي العوامل من مهم عامل

 هذه ولكن ،الحجم صغیرة الدول مع مقارنة غیرها من قبل الجانب ومهابة عظیمة وتجعلها مهمة میزة

 دعم في ومؤثرا إیجابیا عامال تكون فإنها ومتطور متحضر وشعب كافي سكان عدد مع تناسبت إذا المساحة

  .العالم أمام هیبتها وزیادة الدولة موقف

 إنتاجها على ینعكس وبالتالي فیها الطقس وأحوال المناخ تنوع إلى یؤدي المساحة اتساع فإن

على  الدول یساعد وهذا الموارد هذه استغالل أحسن و خصوصا إذا الطبیعیة مواردها وتنوع االقتصادي

 الدولیة العالقات في ومؤثرة هامة مكانه احتالل لصالحها و واستغاللها الموارد بهذه والتحكم الذاتي االكتفاء

 مثل السكان من خالیة مساحات وجدت و خصوصا إذا سلبي جانب بالمقابل الواسعة للمساحة ولكن

 كونها فیها معینة المجموعات هذه انفصال أو فیها السكان عدد لقلة یؤدي فهذا الشاهقة والجبال الصحاري

 الدفاع إمكانیات ألن ذلك أجزاء اقتطاع لسهولة وذلك الدول ألطماع عرضة یجعلها و هذا  المركز عن بعیدة

  .2تتضاءل األجزاء  تلك عن

فیمكن أن نقول أنه إذا توفرت مساحة كبیرة و رافقها عدد سكان كبیر حقق ذلك مزایا اقتصادیة و 

سهل في توفیر متطلبات التفوق و الریادة االقتصادیة  فلكي تكون المساحة مصدر لقوة الدولة ال بد أن یتوفر 

یات المتحدة األمریكیة و الصین فیها عدد كبیر من السكان فالدول العمالقة في االقتصاد الدولي مثل الوال

یوجد بها عدد كاف من السكان فحققت بذلك تنمیة اقتصادیة و أمن غذائي ، و من جهة أخرى یمكن أن 

مكانة الدولة اقتصادیا فمثال دولة الكویت هي دولة صغیرة الحجم إال أن لها  نقول أن المساحة ال تؤثر في

    .رة و تتفوق على غیرها من الدول األكبر منها مساحةثروات نفطیة هائلة جعلتها تحقق عوائد كبی

 المورد البشري  المؤهل :الفرع الثاني

لقد أصبحت الموارد البشریة و الطاقات اإلنسانیة المدربة و المؤهلة و القادرة على التجاوب مع 

 كان و لكنهامعطیات العصر عنصر هام من عناصر قوة الدولة االقتصادیة فهناك دول بها مالیین من الس

                                  

  .83، ص مرجع سابق هایل عبد المولى طشطوش ،   1
  .85نفس المرجع، ص   2
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بین باقي الدول و هناك دول قلیلة السكان كالیابان مثال و لكنها  ولیست عنصرا فعاال في العالقات بینها 

تلعب دورا بارزا و مهم في العالقات الدولیة بل أن قدرتها التقنیة و عقولها المدربة منحتها قوة هامة على 

عنصر البشري المدرب و دوره في منح القوة حیث بدأت و لقد بدأت الدول تدرك أهمیة ال ،الصعید الدولي 

الخطط اإلستراتیجیة للعنایة بالعنصر البشري من خالل الدورات التدریبیة التي تعزز من ثقافته و  تطبق

   .1معرفته 

العنصر لتحقیق قوتها االقتصادیة مثل البرازیل و الهند و كوریا الجنوبیة و  هذافدول كثیرة اعتمدت 

    .نعكس ذلك إیجابیا على حالة اقتصادهافرنسا و ا

 التجارة و الزراعة و الصناعة :  الفرع الثالث

 الوسیلة فهي وفائدة أهمیة من لها لما اقتصادها مقومات أهم من البالد في التجاریة الحركة تعتبر

 في االقتصاد قطاعات كافه تحریك في یساهم مما أخر إلى موقع من ونقلها وحركتها األموال لجلب الرئیسیة

  .الدولة

 التي الوحیدة الوسیلة فهي االقتصادیة القوة عناصر من واألساسي الهام العنصر الزراعة تشكل

 الغذائي األمن لتحقیق األولى فهي األداة  لذا، غذائه و طعامه على الحصول اإلنسان یستطیع بواسطتها

 من هام وعنصر الوطني األمن على المباشر التأثیر صاحب االقتصادي األمن أجزاء من هام جزء هو الذي

 شعور أن بل، والطمأنینة باألمان یشعر نأ المرء على یستحیل بل یصعب الطعام فبغیر، الدولة قوة عناصر

 في واالستقرار األمن یعرض مما والعنف بالقوة علیها والحصول عنها البحث إلى یدفعه  بالجوع اإلنسان

 نقص أن ذلك إلى أضف، األساسیة وبنیتها الدولة قوة على بالتالي ویؤثر والفوضى االهتزاز إلى المجتمع

 عاجز مریض مجتمع إلى المجتمع تحیل والتي التغذیة بسوء المرتبطة واألمراض المجاعات إلى یؤدي الغذاء

 المساعدات وطلب الدواء بتوفیر مشغولة واألنظمة الحكومات ویجعل واجباته و بوظائفه القیام على قادر غیر

 فریسة عندها فتصبح الریح مهب في الدول هذه امن یصبح وبالتالي،واألمراض المجاعات من شعوبها إلنقاذ

  .خیرات من أراضیها تملكه بما والطامعة الطامحة الدول من لكثیر سهلة

 أمنها روافد من مهما ورافدا للدولة االقتصادیة القوة عناصر من هاما عنصرا الصناعة تعتبر 

 االقتصاد تنمیة روافد في كبیر وبشكل یساهم الدولة في صناعیة قاعدة توفر بان فیه الشك مما و  الوطني

                                  

: متاح على  2015المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة و اإلستراتیجیة،العناصر الجدیدة لقیاس قوة الدولة المعاصرة ،هایل عبد المولى طشطوش ،  1

www .policitics.dz.com 20:16:،الساعة06/05/2017:، تاریخ التصفح.  
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 القرن منتصف في أوروبا في كبیرة صناعیة ثورة العالم شهد وقد  والتطور النجاح مقومات بكل الوطني

 النشاط سمة تغییر كبیر دور لها وكان خصوصا وأوروبا عموما العالم وجه بتغییر ساهمت عشر الثامن

 تطور و تعززت و االكتشافات ونمو االختراعات حدوث أد إلى مما صناعي إلى زراعي من اإلنساني

  .1 أهمیتها من زاد ومما  العالمي االقتصاد قاعدة هي أصبحت حتى الصناعة

 :والتكنولوجي العلمي التقدم : الفرع الرابع

 العالقات میزان في وزن لها الثورة وهذه المختلفة العلمیة المجاالت في حقیقیة ثورة الیوم العالم یعیش

 یجعل الدول التكنولوجیا میدان في فالتسابق ،الدولیة العالقات في ومؤثر وحیوي مهم عامل إنها بلى الدولیة 

 الحواسیب وعالم المعلومات ثورة نشهد نحن فها تقریبا یوم كل المجاالت مختلف في جدید بشيء تأتي

 وبالتالي علیها لالطالع الجمیع أمام متاحة أصبحت مصدرها كان ومهما كانت أینما فالمعلومة واالنترنت

  .الدول أو والمؤسسات األفراد قبل من سواء علیها یلزم ما إجراء

 مما وغیرها وعسكریة واقتصادیة اجتماعیة من الحیاتیة المرافق كافة شمل والتكنولوجي العلمي فالتقدم

 ذات مكانة وتحتل غیرها على تتفوق لكي الهرم العلمي والتكنولوجي قمة إلى الوصول في للتسابق الدول دفع

   .2الدولیة العالقات في ومهم بالغ تأثیر

و كل هذه المصادر لقوة الدولة ال یمكن أن تأتي بنتیجة إال إذا كانت هناك خطط متبعة من طرف 

     .عنصر من هذه العناصرالدولة و سیاسات فعالة و تتماشى مع كل 

 مناهج قیاس القوة االقتصادیة :  الثالثالمطلب 

   :3همایمكن القول أن هناك منهجین لقیاس قوة الدولة االقتصادیة 

یمكن قیاسها مباشرة یركِّز على قیاس قوة الدولة استناًدا إلى العوامل المادیة التي : ألولاالمنهج  .1

 ،على عناصر الدخل القومي وعدد السكان كمؤشرات لقوة الدولة المحللین واعتمد بعض  ،ةبمؤشرات كمی

 ،بینما اعتمد آخرون على إجمالي الدخل القومي  أو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت استهالك الطاقة 

الزراعة، الصناعة، التعدین واألرض : وارتكز اتجاه ثالث على المؤشرات العامة لالقتصاد القومي

  .للداللة على القوةوالسكان 

                                  

  . 78، مرجع سابق ، ص قات الدولیةمقدمة في العالهایل عبد المولى طشطوش،   1
  .77نفس المرجع، ص   2
  .6، ص2008، لبنان ، 65، مجلة الدفاع الوطني ، العدد  القوة و أثرها في األحالف الدولیة و صراعاتهاخلیل حسین ،   3
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كقیاس قوة الدولة  حاول الجمع بین العوامل المادیة والعوامل المعنویة التي یصعب قیاسها :الثاني المنهج .2

الوظائف الحكومیة وعملیة ،الموارد الطبیعیة،السكان ،استناًدا إلى ثمانیة عناصر أساسیة هي الجغرافیا 

ثقافیة أو العمل الجماعي ونظام القیم عوامل مثل  القدرات ال يأ وأدخلت اتجاهات أخر ، صنع القرار

  والقدرات التنظیمیة 

    :نذكر بعض المؤشرات األكثر استخداما لتصنیف القوة االقتصادیة الدول فیما یليو  

 متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  : ولاأل  الفرع

 علیه یحصل ما اإلجمالي أنه  مقدار المحلي الناتج من الفرد نصیب أو الفرد دخل متوسط ویعرف

 للدولة االقتصادي الوضع عن للتعبیر یستخدم دولي مؤشر المتوسط وهو في المحلي الناتج من الفرد

 الناتج إجمالي من الفرد طبقا لنصیب االقتصادات یصنف الدولي البنك فنجد السكان  رفاهیة ومستوى

 2014سنة  الدولي البنك عرف وقد والمرتفع والمتوسط المنخفض الدخل ذات دول إلى المحلي اإلجمالي

 دوالر 975 عن الفرد دخل متوسط فیها ینخفض التي تلك أنها على)المنخفض الدخل ذات( الفقیرة الدول

 متوسط فیها یقل دولة 12 منها إفریقیا  قارة في معظمها دولة 32 الفقیرة الدول عدد ویبلغ أمریكي سنویًا 

 یزید التي تلك بأنها )المرتفع الدخل ذات( الغنیة الدول تعرف حین في .سنویا دوالر 500 عن الفرد دخل

  .1 أمریكاأوروبا و  قارة في معظمها دولة 56عددها سنویًا ویبلغ أمریكي دوالر905,11 عن الفرد دخل متوسط

و هناك طرق مختلفة لقیاس متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي نبدأها بالطریقة التقلیدیة ثم    

  :  2كما یليطریقة أطلس 

  : الطریقة التقلیدیة : أوال 

/ )GNP(السنوي للبلد في سنة محددة  القومي اإلنتاج مجمل= محددة  سنة في بلد في الفرد دخل متوسط

  .السنة نفس في للبلد الكلي تعداد السكان

في سنة  للبلد السنوي الحقیقي المحلي اإلنتاج مجمل= محددة  سنة في بلد في الفرد دخل أو متوسط

  .السنة نفس في للبلد الكلي السكان تعداد/  ) GDP(محددة

  

  

                                  

  . 16، ص  2014ضبي ،  ، مجلة االقتصادیة ، العدد الرابع ، ابو مؤشر القطاع الصناعيفیصل الشحي ،   1
  .  17نفس المرجع ، ص  2
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   :طریقة أطلس : ثانیا 

 للتحویل من العملة معامل أطلس ) = (أمریكي دوالر( محددة سنة في بلد في الفرد دخل متوسط

في ) القومي(مجمل الناتج المحلي )) ( العملة المحلیة /دوالر أمریكي (المحلیة إلى الدوالر األمریكي 

  السنة بالعملة

 .)تعداد السكان في متوسط السنة /المحلیة  

  متوسط معدل التحویل من العملة= معامل أطلس للتحویل من العملة المحلیة إلى الدوالر األمریكي 

المحلیة إلى الدوالر األمریكي في السنة المعنیة و السنتین السابقتین مع التصحیح لفارق معدل 

 .التضخم المالي في الدول المعنیة و معدل التضخم المالي في الدول الصناعیة الخمس الكبرى 

حساب أي و بالنظر للطریقتین نجد أن الطریقة التقلیدیة اعتمدت على المعادلة البسیطة المعتمدة ل

متوسط ،أما طریقة أطلس فركزت على معامل أطلس و الغرض منه هو الحد من أثر تقلبات أسعار الصرف 

  .    الناتجة عن التضخم في المقارنة بین الدول ، و ألهمیة هذه الطریقة فقد اعتمدت من طرف البنك الدولي

  مستوى التصنیع  :الفرع الثاني 

 في الزیادة نسبة إلى ومؤشر  للدول االقتصادي الهیكل تركیب في تغیر یتبعها عملیة هو التصنیع

بكثیر  ذلك من اكبر فهو اقتصاد نشاط مجردو هو ال یعني  ،الصناعي القطاع عن الناشئة الوطني  الدخل

 واالجتماعي والسیاسي االقتصادي التطور یشمل اجتماعي تحول عملیة هي الواسع بمعناها التصنیع فعملیة

 األسواق متطلبات مع یتماشى بحیث اإلنتاج اقتصادیات في التخصص من المزید یلزمه فالتصنیع، والثقافي

 القدر استیعاب على قدرته ورفع  القومي الدخل لمجموع الصناعي اإلنتاج یضیفه ما وزیادة والمحلیة العالمیة

 الجودة وارتفاع اإلنتاج زیادة إلى یؤدي بما ، والطاقة األولیة المواد مثل  المتاحة المصادر من األكبر

اقتصادیا كبیرا نحو االرتقاء المراتب  تحوال یعتبر االقتصادیة األنشطة باقي إلى الصناعي األسلوب وانتشار

  .1االقتصادیة للدولة

 حلي اإلجمالي كمؤشر لقدرة الدولةو تستخدم نسبة مساهمة إنتاج  الصناعات التحویلیة في الناتج الم

  یمثل نسبة على التصنیع و إنتاج الصناعات التحویلیة من الناتج المحلي اإلجمالي في عدد من الدول النامیة 

                                  

،مذكرة دكتوراه غیر منشورة في العلوم االقتصادیة ، كلیة  تجربة القطاع الصناعي الخاص و دوره في التنمیة االقتصادیة في الجزائرمحمد زوزي،   1

  . 14، ص  2009/2010،  العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة
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    .1ضئیلة إذا ما قورن بالدول المتقدمة

  نسبة الصادرات المصنعة :  ثالثالفرع ال

عكس یعتبر ارتفاع نسبة الصادرات المصنعة من إجمالي الصادرات السلعیة من المؤشرات التي ت

و لقد اتضح من الدراسات في هذا المجال على شكل دراسات مقارنة أن نسبة  ،زیادة القدرة التصنیعیة للدولة 

الصادرات المصنعة من إجمالي الصادرات السلعیة نسبة مرتفعة في الدول المتقدمة و هناك دوال نامیة مثل 

  .2عي الذي حصل فیها كوریا الجنوبیة  استطاعت تحقیق تقدما  كنتیجة  للتقدم الصنا

 : معدالت إنتاج و استهالك الطاقة: الفرع الرابع

عند ، مع مالحظة أن التفاوت في اإلنتاج و االستهالك  القوة االقتصادیة للدولةحیث تؤشر باتجاه 

بعض الدول یعبر عن الضعف الذي تعاني منه في مجال الطاقة ، ففي الوقت الذي تنتج فیه بعض الدول 

تستهلك الطاقة أكثر مما تنتجها ففي مثل هذه ) مثل الیابان(النفطیة الطاقة أكثر مما تستهلكه فإن دول أخرى 

  .3للتعبیر عن قوة الدولة االقتصادیة الحاالت فانه لیس باإلمكان االعتماد على هاذ المؤشر بشكل مستقل 

  : نسبة األیدي العاملة في الصناعة و ما یرتبط بهذه النسبة من إنتاجیة و كفاءة : الفرع الخامس 

فالكم الكبیر من األیدي العاملة في المجال الصناعي في ظل مستویات عالیة من الكفاءة و اإلنتاجیة 

ناعي من شأنه أن یحقق دفعا إیجابا باتجاه القوة االقتصادیة للدولة و بفضل التحدي و المیكنة و التعلیم الص

  .4من زاویة التصنیع 

  الدول النامیة و المتقدمة: المبحث الثاني 

تم تقسیم دول العالم إلى مجموعات تشترك أعضاء كل مجموعة منها في جملة من الخصائص و  

لمجموعة الدول المتقدمة و مجموعة الدول النامیة و حالة االقتصاد فیها ، و هذه المجموعات تتمثل في ا في

التباین و االختالف في الخصائص ناتج عن االختالف الموجود في اقتصاد كل دولة مثل االختالف  هذا 

فهو ( و الموقع الجغرافي ) العدد و التركیبة السكانیة و مستوى التعلیم (في الثروات الباطنیة و المورد البشري

التكنولوجي و كذلك مستوى االستقرار و مستوى التقدم العلمي و ) یسهل على الدولة االتصال بالعالم الخارجي

  خصائصالمبحث سیتم عرض مفهوم الدول النامیة و المتقدمة و  هذااالقتصادي و السیاسي و غیرها ،و في 

                                  

  .89، ص 2009،مؤسسة شباب الجامعة ، االسكندریة، مصر، العالقات االقتصادیة المعاصرةهشام محمود االقداحي ،   1
  . 82نفس مرجع ، ص  2
 .93،ص2015،مصر،7،مجلة المستقبل،العدد مفهوم القوة في السیاسة الدولیةخالد الحراري، 3
 .94المرجع السابق،ص  4
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  .كل مجموعة منها و كذلك الفجوة الموجودة بین المجموعتین 

  ا متطور مفهوم الدول النامیة و المتقدمة و خصائصه: المطلب األول 

ر السابقة في معرفة قوة الدولة االقتصادیة و كذلك تصنف على أساسها الدول ضمن تستخدم معایی

    .مجموعات نامیة أو متقدمة ،و فیما یلي تعریف للدول النامیة و المتقدمة و خصائص كل منهما

  تطور مفهوم الدول المتقدمة و النامیة :الفرع األول 

ین حسب التصنیفات التي كانت متبعة في كل تطور مفهوم الدول المتقدمة و النامیة عبر مرحلت

  :مرحلة و كانت المراحل كالتالي 

   1973-1960: المرحلة األولى :أوال 

 العالم دول لتصنیف كمؤشر وتطورها فیها  الصناعة تقدم مقیاس على التصنیف معاییر ركزت

 االقتصادیة، الرفاهیة اهتسود والتكنولوجي الصناعي بالتقدم تتمیز متقدمة دول إلى الدول وتقسیم اقتصادیاً 

 یتبعها وما والمعیشة الدخل مستوى بقیاس الرفاهیة قیاس على ركزت مقاییس عدة بإتباع وذلك متأخرة  ودول

 الملبس، اإلسكان، النقل، االدخار، االستهالك، العمالة، العمل، أحوال التعلیم، الغذاء، الصحة، من مستوى

 الدول معظم وكانت نامیة، ودول متقدمة دول إلى العالم دول الحریات،وانقسمت االجتماعي، الضمان

 1.وٕافریقیا آسیا قارة في والمتخلفة النامیة الدول أن حین في الشمالیة وأمریكا أوربا قارتي في تقع المتقدمة

 : 1990- 1973 عام بین الجنوب ودول الشمال دول مفهوم ظهور: الثانیة المرحلة:ثانیا 

 بین عالقة وتشكلت الخام بالمواد النامیة والدول والتكنولوجیا بالصناعة المتقدمة الدول تمیزت

 وعلى الخام بالمورد التحكم سیاسات تفرض وبدأت الطرفین و سارعت الدول النامیة لالستفادة من مواردها

 السعودیة العربیة المملكة استخدمت عندما الدولیة المفاهیم في جدیدا عاما 1973 عام ویعد البًترول، رأسها

 الشمال دول وهو الدولیة العالقات یحدد جدید مصطلح فظهر الغربیة القوى على ضغط البترول كسالح

  .2الجنوب ودول

و هنا ظهرت فكرة الحوار بین الشمال و الجنوب و السبب الذي ولد هذه الفكرة هو الهوة االقتصادیة 

و إعادة النظر في هیكل النظام  الهوةنوب و السبب من ورائه هو تقلیل تلك الموجودة بین دول الشمال و الج

االقتصادي العالمي و هذا الحوار بین الدول الصناعیة و الدول النامیة یتمحور حول قضایا اقتصادیة شائكة 

                                  

 .168، ص2013، تقریر أفریل دراسة إستقصائیة لألوضاع االقتصادیة و المالیة العالمیة، آفاق االقتصاد العالميق النقد الدولي ،صندو  1
   168نفس المرجع ،   2
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و طمأنة شعوب كل من الطرفین من المخاطر االقتصادیة القادمة و التصدي لها من طرف دول الشمال 

  .1بمطالبة من طرف دول الجنوب 

و صنفت الدول على أساس نامیة أو متقدمة من طرف هیئات مختلفة و وفق عدة معاییر و من بین هذه 

  :التصنیفات ما یلي 

I. تحدة المناهج المتبعة من طرف األمم الم  

  :وضعت األمم المتحدة أكثر من طریقة لتصنیف الدول إلى مجموعات وسنتناول طریقتین هما 

 2: و هي  معاییر ثالثة وفق كل التصنیف تم: أوال

 .اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد لنصیب وفقا :الدخل مستوى .1

 المتوقع، العمر( المادیة الحیاة نوعیة مؤشر على یعتمد مركب قیاسي لرقم وفقا :البشریة الموارد توفر .2

 ).المدرسي االلتحاق معدل الفرد، استهالك

 من االقتصادیة القطاعات حصة مؤشر على یقوم مركب قیاسي لرقم وفقا :االقتصادي التنوع مستوى .3

  .السلعیة الصادرات نوعیة إلى إضافة الطاقة، استهالك و الناتج

   :البشریة التنمیة تقریر حسب األمم المتحدة لتصنیف:  ثانیا

لدى  المتوفرة البیانات على بناءته  أصدر  الذي البشریة التنمیة تقریر و هو تصنیف آخر لألمم المتحدة وفق

 :هي طرق ألربع وفقا التصنیف ،أعضائها

 ومستوى األعمار، معدالت تشمل المركب الرفاه مؤشر من عناصر التقریر دمج :البشریة التنمیة مستوى .1

 3.الثروة وتوزیع والدخل التعلیم

لعام  الدولي بالبنك الخاصة التصنیفات باستخدام دخلیةلمجموعات  وفقا الدول تصنیف تم :الدخل حسب .2

2009:  

 إلى  للفرد دوالر 4,036 من أعلى متوسط دخلدول ذات  للفرد، دوالر 15,000 :دول عالیة الدخل

 .دوالر للفرد  12,475

  للفرد دون وما دوالر 875 منخفض دخلدول ذات. 

                                  

  .  115،ص 2013،دار وائل للنشر ،عمان  ، النظام االقتصادي السیاسي الدوليمحمد حمد قطاطشة ،  1
 :،متاح على و أهم الدروس المستفادة منها(BRICS)آثار األزمة على االقتصادات الناشئة أمینة ، بن علي عبد الغني ، موسلي 2

Iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/…/8-Bin-Ali-Abdel-Ghani-Mousli-Amina.pdf14/02/2018:،تاریخاإلطالع ،

  .13:12:الساعة 
  .نفس المرجع  3
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 رابطة أوربا، شرق وسط تشمل نامیة دول إلى الدول صنفت فقد :العالم في الرئیسة المجامیع حسب .3

 .االقتصادیة والتنمیة التعاون منطقة دول المستقلة، الدول

 والهادئ، آسیا وشرق عربیة دول إلى االقلیمیة المناطق حسب النامیة الدول تقسیم تم :المناطق حسب .4

 وأوربا أوربا وسط الصحراء، جنوب إفریقیا الجنوبیة، أوربا آسیا، جنوب والمكسیك، الشمالیة أمریكا

   .الشرقیة

II.    تصنیف دول العالم إلى عوالم  

 مرحلة عرفتباإلضافة إلى التصنیفات السابقة توجد أیضا تصنیفات إضافیة مثل تصنیف الدول إلى عوالم  

 من مرة ألول المفهوم هذا استعمل وقد النامیة الدول في الثالث العالم " تسمیة استعمال شیوع الثمانینات

تصنیف آخر  هناك أن إلى یشیر وهو  1952 عام Alfred Sauvy الفرنسي واالقتصادي اإلحصائي طرف

   :  1للدول كان كالتالي

ھي الدول الصناعیة أو الرأسمالیة ذات االقتصاد المتطور أو بمعنى آخر الكتلة  :أول عالم دول .1

   .الغربیة

  .یمثل األقطار الشیوعیة أو االشتراكیة السابقة التي تغیرت أحوالها :الثاني العالم دول .2

    .یشمل األقطار األفقر في العالم و معظمها كانت مستعمرة ثم استقلت :الثالث العالم دول .3

 رتب الذي Pearson (1963) األمریكي إلى "الخامس العالم " مفهوم ویرجع:وخامس رابع عالم .4

 Muller  ید على بعد فیما ترابق اال هذا تطور ثم الفردي، السنوي الدخل أساس على العالم دول

Bratzel   النمو :حول أهمها ارتكز و ،1979 عام التنمیة درجة لتحدید معیارا52 جمعا الذین 

 الناتج من الزراعة نصیب االقتصادیة، القطاعات حسب المهني النشاط الحیاة، توقع الدیمغرافي،

 الصحافة مستوى الصحة، وضعیة التكوین، مستوى الهاتف، اشتراك الطاقة، استهالك الخام،

 تقسیم حسبها وأمكن دولة 142 على المعاییر هذه وطبقت ، الخ... والمسموعة والمرئیة المكتوبة

  2:عوالم 05 إلى العالم

 350 $ . من األقل السنوي الفردي الدخل ذات) الخامس العالم دول( فقرا األشد الدول -

 1500  $. من األقل السنوي الفردي الدخل ذات )الرابع العالم دول( الفقیر الدول -

                                  

، ص 2011، مجلة جامعة دمشق، العدد األول و الثاني ، الداللة الجغرافیة و االستخدام الدولي المعاصر.الشمال و الجنوب مصطفى محمد علي، 1

409  . 
 . 58عبد الرحمان بن سانیة ، مرجع سابق، ص 2
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   .سنویا  5000 $ بها الفرد دخل یتجاوز ال التي وهي الثالث العالم دول -

  .سنویا  10.000$ بها الفرد دخل یصل والتي  (favorisés)المفضلة الدول- 

  .سنویا 10.000 $ بها الفرد دخل یتجاوز التي وهي الغنیة الدول -

   للمجموعات العامة الخصائص:الفرع الثاني 

 واقتصادیات المتقدمة إلى اقتصادیات بتقسیمها العالمي االقتصاد آفاق تقریر في العالم بلدان تصنف

 غیر أو اقتصادیة سواء صارمة  معاییر على التصنیف هذا یعتمد و النامیة واالقتصادیات الصاعدة األسواق

 في تدخل ال ثم ومن ، التصنیف هذا خارج البلدان بعض یزال وال  الوقت بمرور تطور أنه كما ،اقتصادیة

 الدیمقراطیة كوریا وجمهوریة وكوبا أنغیال الصندوق، بعضویة تتمتع ال التي البلدان أمثلة ومن التحلیل 

 في المجمعة البیانات من الصومال استبعدت وقد الصندوق  لمتابعة اقتصاداتها تخضع ال وبالتالي ،الشعبیة

 1.البیانات نقص بسبب النامیة واالقتصادیات الصاعدة األسواق اقتصادیات مجموعة

  المتقدمة االقتصادات: أوال 

 السبعة من بمجموعة عادة إلیها ُیشار والتي الرئیسیة المتقدمة لالقتصادیات  الفرعیة المجموعة تتألف

 في الصرف أسعار أساس على المحلي الناتج إجمالي حیث من المجموعة هذه في اقتصادات سبعة أكبر

 البلدان ُتَصنَّف كذلك ،وكندا المتحدة ،المملكة ،إیطالیا ،فرنسا ،ألمانیا ،الیابان المتحدة الوالیات وهي ،السوق

 بیانات الیورو منطقة جداول في المجمعة البیانات وتشمل .فرعیة كمجموعة الیورو منطقة في األعضاء

  2.الوقت بمرور العضویة ازدیاد من الرغم على السنوات، كل عن الحالیین األعضاء

  3: و هناك بعض الخصائص تتمیز بها االقتصادات المتقدمة منها 

 تتمتع باتساع نطاقها و ضخامة إمكانیاتها. 

    تمتلك سوقا داخلیة واسعة. 

   جهاز إنتاجي متقدم و بنیان اقتصادي متكامل أي بدرجة عالیة من التصنیع و هو ما یضمن لها سیطرة

  .ل و ما یضمن لها سلطة واسعةواسعة على تدفقات السلع الرأسمالیة و على تدفقات رؤوس األموا

   عالمیة و تنتج الوحدات االقتصادیة فتتمتع بالتنظیم و التركیز و ضخامة الحجم بحیث تكون لها صفة 

  .بتكلفة منخفضة و تستطیع بذلك غزو األسواق الخارجیة

                                  

  .  167،مرجع سابق، ص  آفاق االقتصاد العالمي،  صندوق النقد الدولي 1
  . 167نفس المرجع ، ص  2
  .132، مرجع سابق ، ص  هشام محمود االقداحي  3
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 النامیة واالقتصادات الصاعدة األسواق اقتصادات:ثانیا 

 المصنفة غیر االقتصادات جمیع  النامیة واالقتصادیات الصاعدة األسواق اقتصادیات مجموعة تضم

 النامیة واالقتصادیات الصاعدة األسواق القتصادیات اإلقلیمیة التقسیمات وتتضمن،متقدمة  كاقتصادات

 أیضا أحیانا إلیها یشار التي( والنامیة الصاعدة وأوروبا والنامیة؛ الصاعدة وآسیا المستقلة الدول كومنولث

 وباكستان وأفغانستان إفریقیا وشمال األوسط والشرق والكاریبي الالتینیة وأمریكا)والشرقیة الوسطى بأوروبا

   .1الصحراء جنوب وٕافریقیا

  :  2و یمكن أن تعدد خصائص الدول النامیة كالتالي

  ویشارك في هذا  الزراعة هي المهنة الرئیسیة في البلدان النامیةحیث : ارتفاع االعتماد على الزراعة

عدم  في معظم الدول النامیة  من القوى العاملة النشطة %70أكثر من حوالي القطاع الرئیسي 

غیر أن استكشافها  معظم البلدان النامیة غنیة بالموارد الطبیعیة: االستغالل الكامل للموارد الطبیعیة 

یتم تصدیر المنتجات الخام  و تسیطر علیها الشركات األجنبیة  وفي بعض األحیان واستغاللها محدودان

  .بأسعار منخفضة

 القطاع الصناعي في البلدان النامیة في المرحلة األولى من التنمیة:  نقص الصناعات والمؤسسات  

من القوة  %4و  %2 ، وتستخدم ما بین %10وتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي أقل من 

  .النمو الصناعي بطيء جداو  العاملة

 الطرق لتنمیة و منها نقص كبیر في البنى التحتیة التي تساعد على ا: تحتیة األساسیة  بنى عدم وجود

  .الجیدة والطرق السریعة والهاتف والخدمات والسدود الكبیرة والقنوات والبنوك والخدمات المالیة 

 سنویا % 3تصل إلى ف هناك معدل نمو مرتفع للسكان في البلدان النامیة :لخصائص الدیموغرافیة ا 

هذه الفئة وألن  ن مجموع السكانم %40أي أكثر من  نسبة كبیرة،عاما  15ویشكل األطفال دون سن 

 .غیر نشطة اقتصادیا فهي تعتمد على األسرة 

   وهي الدولة الواحدةوتوجد أنواع مختلفة من الفئات االجتماعیة في : الخصائص االجتماعیة الثقافیة 

 تختلف من حیث الدین والطبقات والمعتقدات والثقافات والعادات واللغات، و هذه القیم االجتماعیة   

                                  

  .168،مرجع سابق ،ص  آفاق االقتصاد العالميصندوق النقد الدولي،  1
2 Jeevan THapa,Characteristics of Developing Contrie , valable sur 

http://economydetail.blogspot.com/2010/02/characteristics-of-developing-countries.html ,consulté le 

;14/02/2018;a 14:21. 
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   .الدولة والثقافیة لها تأثیر عمیق في اقتصاد    

 نصیب  حیث وأهم مؤشر هو نصیب الفرد من الدخل  :انخفاض نصیب الفرد من الدخل وانتشار الفقر

 السكانوهذا هو السبب في أن معظم   الفرد من الناتج القومي اإلجمالي ألقل البلدان نموا منخفض جدا

وال یحصلون على ما یكفي من الغذاء والرعایة الطبیة  شدیدة ط ضغو في هذه البلدان یعیشون تحت 

  .الكافیة وفرص التعلیم الدنیا

 المتقدمة والدول النامیة الدول الفجوة بین:  الثانيالمطلب 

 المتقدمة البلدان تتمتع حیث المعمورة  شعوب بین التنمیة مستویات في كبیرا تفاوتا العالم یشهد

 بینما والتكنولوجیة  واالقتصادیة االجتماعیة الحیاة مناحي شتى في كبیرا تقدما وتعرف األفضل بالوضع

صعبة و تعاني  تنمویة أوضاعا فهي تعیش العالم سكان من نسبة أكبر تضم التي والفقیرة النامیة الدول

 التسعینیات بدایة یوم ففي بعد یوما تزداد المتقدم العالم وبین بینها التنمیة فجوة مجتمعاتها من الفقر والزالت

 سكان من % 61 یستفد لم بینما العالمیة الثروة إجمالي من 82%على العالم شعوب من % 16 استحوذ

 .1الثروة هذه من % 05 ب إال المعمورة

 الدولي  النطاق على أنه إلى 2009 لسنة العالم في التنمیة عن الدولي البنك تقریر و جاء في 

 ثالثة حوالي تركز   2000 في عام ف اإلقلیمیة  المناطق من قلیل عدد في العالمي االقتصاد نمو تركز

 زیالترك ظاهرة أن ورغم آسیا  شرق وشمال الغربیة وأوروبا أمریكا الشمالیة في المحلي الناتج إجمالي أرباع

 واالختالف الجدید أن إال العالم  ثروة ثلثي حوالي والهند الصین شكلت قرون ثالثة فقبل جدیدة  لیست هذه

 ال حین في العالم  سكان نصف من أكثر تضمان أیضا والهند الصین كانت الوقت ذلك في أنه في یكمن

 .2العالم سكان سدس من أقل سوى األمریكیة المتحدة والوالیات والیابان األوروبي االتحاد یشكل

كثر من أأي   ملیون نسمة في القارة األفریقیة 570یعیش حوالي   حصائیات األمم المتحدةإوحسب 

ستستفید بدرجة  أنهاقناع الدول النامیة والفقیرة إتحاول الدول الصناعیة الغربیة و  ، من سكان العالم 12%

كثر دول العالم فقرا كانت تساهم أدولة من  46ن ألى إحصائیة تشیر لكن المعلومات اإل  كبیرة من العولمة

 0.6لى حوالي إانخفضت  و1960في المائة من التجارة السلعیة العالمیة في عام  1.46نسبة تقدر بحوالي ب

                                  

 .62مرجع سابق ، ص .عبد الرحمان بن سانیة  1
 . 5،ص  إعادة تشكیل الجغرافیا االقتصادیة:2009تقریر التنمیة في العالم البنك الدولي ،  2
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  1995لى إفي المائة منذ بدایة التسعینات  0.4في المائة في بدایة التسعینات من القرن العشرین والى 

جمالي التجارة إفي المائة من  8كثر الدول فقرا في التبادل السلعي بحوالي أدولة من  102وقدرت مساهمة 

  .1990في عام  %1،4لى إلكنها انخفضت   1980العالمیة في عام 

ملیارات نسمة، أي حوالي ما یملكه  3ملیونیرا عالمیا على ثروة بما یملكه  360 حواليویستحوذ 

الوالیات المتحدة ثریاء یعیشون في الدول الصناعیة الغربیة وعلى رأسها كثر هؤالء األأنصف سكان العالم و 

ولقد زادت فجوة الدخل بین الدول الفقیرة والدول الغنیة، حیث كان دخل الفرد في الدول السبع   األمیركیة

 40حوالي كانت ، بینما 1965كثر فقرا عام ضعف دخل الفرد في الدول األ 20الصناعیة المتقدمة حوالي 

غنیاء في الدول الصناعیة المتقدمة یملكون ألمن ا  %20ن أنجد  و من جهة أخرى ، 1995ضعفا في عام 

  1.كثر فقرامن الدول األ% 20حوالي  ضعف ما یملكه 150حوالي 

  : 20012- 2000في تقریر التنمیة في العالم لعام و حسب البنك الدولي 

  ملیار بأقل من دوالر واحد یومیا تتوزع في العالم  2,8مالییر نسمة في العالم یعیش  6أن من بین

في شرق آسیا و  %23،2في صحراء إفریقیا ، و  %24،3في جنوب آسیا ،  % 34،5: كما یلي

 0،5في أوروبا و وسط آسیا ، و  %2في أمریكا الالتینیة و الكاریبي ،  %6،5المحیط الهادي ، 

   .في الشرق األوسط و شمال إفریقیا

 مرة الدخل المتوسط للدول الفقیرة  37دولة األغنى في العالم یتجاوز  20لمتوسط لـ و الدخل ا 

رغم كونها من أغنى القارات ( وعلى صعید المناطق تتصدر القارة اإلفریقیة مناطق العالم في حدة الفقر

  : 3السیما دول إفریقیا جنوب الصحراء وتشیر اإلحصائیات إلى أن) بالموارد

 وهذه القارة 48)دولة من أصل 42 ( ة من الدول األقل تقدما توجد في القارة األفریقیةاألغلبیة الساحق

  .من سكان العالم  %12أي أكثر من   ملیون نسمة570حوالي  تحوي

   ملیون شخص عام 164ازداد عدد السكان الذین یطالهم الفقر في دول إفریقیا جنوب الصحراء من

 .خالل عشرین سنة91% بحوالي أي بزیادة تقدر 2001ملیون شخص عام  313 إلى1981

                                  

: ،متاح على  عولمة الفقر في الدول النامیةالوهاب القحطاني،عبد  1

http://archive.aawsat.com/leader.asp?article=151041&issueno=8836#.WkDyVaKtbuU14/02/8201:، تاریخ االطالع ،

  .14:29:الساعة 
2
Banque Mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2000-2001, P  4.  

 .  63عبد الرحمان بن سانیة ، مرجع سابق ، ص  3
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   یعیشون بأقل من دوالرین في من سكان الدول األقل تقدما81%تم إحصاء 1995-1999خالل 

حیث توجد األغلبیة الكبیرة  )أقل من دوالر واحد في الیوم(منهم یعیشون في فقر مدقع 50%الیوم، و 

  .دما اإلفریقیة بأقل من دوالرین في الیوممن سكان الدول األقل تق78%إذ یعیش  في إفریقیا

  أن األشخاص الذین یعانون من سوء التغذیة یتواجدون أساسا في " فاو"ویشیر تقریر أخیر لمنظمة

  .) ملیون578(وفي آسیا )ملیون شخصا239(الصحراء إفریقیا جنوب

   االقتصادیة القوى موازین تغیر: المطلب الثالث 

 اقتصادیات ودور ألهمیة تزاید  وهناك الدولي الصعید على االقتصادیة القوى موازین في تحول هناك

  .الدولیة االقتصادیة البیئة في المتغیرات أهم الیوم یشكل الذي األمر النامیة الدول

 التي آسیا شرق لدول بالنسبة خاصة عالیة نمو معدالت بتسجیل التسعینات عقد معظم اتسم وقد

 كان التسعینات في الدول تلك عرفته الذي النمو و تطور كثافة أن إال اآلسیویة ، النمور آنذاك علیها أطلق

 وتیرة مع للتعامل والتشریعیة المؤسسیة األساسیة البنیة جاهزیة   لعدم نظراً  استیعابه على قدرتها من أكبر

 انعكست اختناقات إلى التسعینات عقد من الثاني النصف في أدى الذي األمر االقتصادیة األنشطة من عالیة

 النمو معدالت وتراجع المحلیة العمالت قیمة وتدهور األموال رؤوس هروب إلى أدت مالیة أزمة شكل في

 من بدأت حیث قیاسیة فترة في التعافي استطاعت اآلسیویة الدول فیها بما النامیة الدول أن االقتصادي، إال 

 وحتى الوقت ذلك و منذ ،المستدام  واالقتصادي المالي واالستقرار النمو طریق على أقدامها تثبیت في جدید

 االستثمارات جذب صعید على وخاصة النظیر منقطع اقتصادیاً  ونمواً  تقدماً  تحقق الدول هذه أصبحت اآلن

  .1الصادرات وتوسع اإلنتاج وتطور

  :   ك ذل توضح مؤشرات عدةو هناك 

و فیما یلي سنوضح حصة صادرات البلدان النامیة و :  حصة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي .1

 : الموالي) 1-1(كما هو موضح في الجدول  2014-2000المتقدمة في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة 

  

  

                                  

،مؤتمر العرب في بیئة دولیة متغیرة ،مركز الخلیج )الفرص و التحدیات (التغیر في البیئة االقتصادیة الدولیة و االقتصادات العربیة جاسم المناعي ،  1

 .2، ص 2008ماي  8-7للدراسات ، الشارقة ، 
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  حصة الصادرات السلعیة و الخدمیة في الناتج المحلي اإلجمالي حسب المجموعات) : 1- 1( الجدول 

  2014-2010  2009-2000  الدول

  %27,4  %23  الدول المتقدمة

  %34  %37,6  الدول النامیة

  %35,3  %36,9  الدول االنتقالیة

Sourse : United Nations Conference on Trade and Devlopment ,Trade and Development Report 2016 ,p 102. 

من خالل الجدول نالحظ أن مساهمة صادرات الدول النامیة في الناتج المحلي اإلجمالي كانت 

، و هذه  %35,3و  %36,9خالل الفترة المحددة و مساهمة الدول االنتقالیة كانت  %34و  % 37,6

و  %23المساهمة للدول النامیة و االنتقالیة كانت أكبر من مساهمة صادرات الدول المتقدمة حیث سجلت 

و هذا بسبب الدفعة القویة التي قامت بها بعض الدول مثل الصین و البرازیل و األرجنتین من تقدم  27,4%

و ازدهار اقتصادي ، و هاذ ما حسن  مستوى معیشة هذه الدول و حقق فوائض مالیة كبیرة و ارتفاع الدخل 

لدول المتقدمة بل هناك تأثیر كبیر للدول الفردي ،و هذا ما یؤكد أن نمو االقتصاد العالمي ال یعتمد على ا

   .النامیة و االنتقالیة في نمو االقتصاد العالمي

یمثل الناتج المحلي اإلجمالي للدولة مؤشر مهم للتعبیر عن الحالة :  نمو الناتج المحلي اإلجمالي .2

االقتصادي في االقتصاد العالمي و فیما یلي سنبین نمو الناتج المحلي اإلجمالي  االقتصادیة لها و آدائها

  .العالمي و حسب المجموعات القطریة 

  2015-2007نمو الناتج المحلي اإلجمالي حسب المجموعات للفترة ): 1-1(الشكل 

  

  

  

  

  

      

Sourse :United Nation,World Economic Situation Prospects ,2016,P 1. 
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یبین لنا الشكل أن  نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول النامیة هي التي تمثل أعلى نسبة لنمو 

تراجعت نسب نمو الناتج  2009، و كذلك نالحظ أن في سنة  الناشئةعلى حساب الدول المتقدمة و الناتج 

بسبب األزمة المالیة التي مست االقتصاد األمریكي عام  هذافي االقتصاد العالمي و كل المجموعات و 

و هنا نالحظ أن نسب نمو الناتج تراجعت بشكل حاد في الدول المتقدمة و الدول االنتقالیة و  2008

عام  %8االقتصاد العالمي ككل أما االقتصادیات النامیة فتراجعت نسب النمو تراجعا طفیفا حیث انتقلت من 

دون أن تسجل نسب سالبة عكس االقتصادیات النامیة فتراجعت نسبة  2009عام  %3إلى حوالي  2007

، و ذلك ألن األزمة المالیة وقعت في مركز الدول المتقدمة لكن  %6,5- إلى حوالي  %9نمو الناتج من 

ن ما یهمنا هو توضیح أن نسبة ، و لكالدول النامیة فكانت بعیدة عن هذه األزمة و لم یمسها إال األثر القلیل

نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الدول النامیة و االنتقالیة كانت أكثر من في الدول المتقدمة و هذا ما 

   یوضحه الشكل 

 : 1و هناك مؤشرات أخرى تتمثل في

 و  ز عج من والبریطاني األمریكي االقتصاد مثل الغربیة االقتصادیات أهم فیه تعاني الذي الوقت في

 .هامة مالیة وفوائض بتوازنات تتمتع النامیة الیوم الدول من كثیراً  أن نجد مالیي اختالل

 متعددة الغربیة الشركات أصبحت تنافس المجاالت مختلف في النامیة للدول كبیرة هامة شركات ظهور 

 هذا و المجال هذا في عالمیة شركة أكبر الیوم تعد للحدید والصلب الهندیة میتال شركة ،الجنسیات 

 أن نجد النفط في مجال واإللكترونیات حتى االتصاالت مجال في سامسونغ الكوریة على الشركة ینطبق

أصبحت  المالیزیة Petrobras أو الصینیة PetroChina شركة مثل النامیة الدول شركات بعض

 لشركة الهندیة تاتا شركةاستمالك  أیضاً  مؤخراً  شهدنا  ،العالمي المستوى على الغربیة مثیالتها تنافس

 .العالمیة روفر والند جكور

 في أساساً  تستثمر النامیة للدول مملوكة كبیرة استثمار تمثل شركات السیادیة الثروات صنادیق ظاهرة إن 

 إلى تأتي أن االستثمارات حیث من السابق في علیه تعودنا لما معاكسة الظاهرة هذه الغربیة وتعتبر الدول

 الدول إلى تذهب كبیرة استثمارات التطورات لهذه وفقاً  شهدنا العكس وقد ولیس الغرب من النامیة الدول

مختلف  تطویر إلى البلدان هذه حاجة في المتمثلة بفرص االستثمار ملیئة بكر باعتبارها أراضٍ  النامیة

 بشكل تحتاجها والتعلیم التي الصحة وخدمات اإلنتاج قطاعات إلى البنیة األساسیة مرافق من قطاعاتها

                                  

 .5جاسم المناعي ،مرجع سابق ، ص 1



  القوة االقتصادیة وتصنیفات الدول اقتصادیا  ................................:................الفصل األول

  26   

 

 باإلضافة واعدة استثماریة فرص یمثل الذي األمر كبیرة بمعدالت المتنامي السكان من كبیرة أعداد متزاید

 مظاهر علیها بدأت التي المتقدمة االقتصادیات في بالوضع نسبیًا مقارنة مرتفعة استثماریة عوائد إلى

 .لشابةا المجتمعات دینامیكیة إلى واالفتقار الشیخوخة والتشبع

 للفترة الراهنة فبینما العالمي االقتصاد اتجاهات لرسم تتقاطع تیارات وعوامل عدة هناك أن و تبین

 في التراجع  ومن العالمیة األسواق في النفط أسعار في الملموس التراجع  من العالمي  تباطأ النمو یعرف

 في العالمي االستثمار وضعف توقعات انخفاض النمو   تستمر و الین  الیورو  من الصعبة العمالت أسعار

  .1 االقتصادیة األزمة استمرار تأثیرات  بسبب الصاعدة  الدول واقتصادات المتقدمة االقتصادات من كثیر

  تصنیف الدول اقتصادیا :لث الثا المبحث

إلى دول فقیرة و دول غنیة حیث الغنیة في الشمال تستحوذ على اكبر  نقسامههو ا إن ما یمیز العالم

الدول الفقیرة في الجنوب تعاني من  وات الباطنیة ،والثر  ، االستثمار ، الصادرات ،الحصص من اإلنتاج 

ففي السابق كان رغم أنها تحتوي على عدد كبیر من السكان أكثر من الدول الغنیة ،الفقر و تأخر في النمو 

لعالم ینقسم إلى فئتین نامي و متقدم و هذا التقسیم أصبح أقل أهمیة حیث تم اعتماد تقسیم جدید من قبل ا

و هو تقسیم وفق مجموعات البلدان على التغطیة  2016البنك الدولي في تقریر مؤشرات التنمیة العالمیة 

الدولي فمازال یعتمد الطریقة النقد موعة فرعیة مثل منطقة شرق آسیا ،أما صندوق الجغرافیة و لیس كمج

التقلیدیة في تقسیم دول العالم إلى نامي و متقدم ، و في هذا المبحث سوف یتم عرض حالة االقتصاد الدولي 

وفق الطریقتین الحدیثة التي یعتمدها البنك الدولي و التقلیدیة التي یعتمدها صندوق النقد الدولي و أخیرا 

   .تصاد العالميسنعرض العشر دول األولى في االق

  حسب البنك الدولي تصنیف الدول : المطلب األول

ككل هیئة دولیة تعنى بالشؤون الدولیة قام البنك الدولي بتقدیم عرض لتصنیف الدول حسب الناتج 

الموالي  )2-1(المؤشر هام في تبیین مكانة الدول االقتصادیة و في الجدول  هذاالمحلي اإلجمالي كون 

  : كالتالي  2016ج المحلي اإلجمالي حسب األقالیم لعام سنوضح قیمة النات

  

  

                                  

في ظل تزاحم   2016-2015إستشراف اآلفاق االقتصادیة العالمیة و العربیة اإلتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة للبالد العربیة ، 1 

  . 11، ص  2015، ،أفریل ) 8(،التقریر السنوي رقم  حوالت و المتغیراتالت
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  2016قیمة الناتج المحلي اإلجمالي حسب األقالیم عام :)2- 1(الجدول 

 جمالياإلقیمةالناتج المحلي   المنطقة  الترتیب

  )ملیون دوالر(

النسبة من إجمالي الناتج 

  )%(العالمي 

  100  75641577  العالم  

  29,71  22477425  الهاديشرق آسیا و المحیط   01

  26,65  20162858  أوربا و آسیا الوسطى  02

  26,57  20104905  أمریكا الشمالیة  03

  7  5294928  أمریكا الالتینیة و الكاریبي  04

  4,11  3111499  الشرق األوسط و شمال إفریقیا  05

  3,82  2896361  جنوب آسیا  06

  1,98  1498001  إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى  07

Source:world Bank، World Développement Indicateur Databas، April 2017 ، P4 . 

   :لل و نعرض ترتیب المناطق كاآلتي و حسب إحصائیات البنك الدولي سوف نح الجدولمن خالل 

 أن شرق آسیا و المحیط الهادي هو اإلقلیم الذي احتل المرتبة األولى :  شرق آسیا و المحیط الهادي

بنسبة ملیون دوالر أمریكي  22477425بقیمة بلغت   2016من حیث الناتج المحلي اإلجمالي لعام 

 والذي كبیر  اقتصادي راهازد رائدة في المنطقة تجربة  هذه دول حققتو  من الناتج العالمي  29,71%

نموا   وأسرعها النامیة االقتصادیات أقوى اآلن تحوي وهي االقتصادیة  تسمیته بالمعجزة على اصطلح

و  ،فیتنام ،تایالند ،ةسنغافور  ،ایندونیسإ ،مالیزیا ،آسیا في شرق الجنوبیة كوریا ،كونج  هونج ،الصین

من  %53،5،حیث كانت حصة الناتج المحلي اإلجمالي لهذه المجموعة  اآسی شرق جنوب في غیرها

 %40،5و شاركت كذلك ب "من الناتج العالمي  %30،7إجمالي الناتج للدول الصاعدة و النامیة و 

  .1 "من الصادرات العالمیة %18،4من صادرات الدول النامیة و 

  20162858في المرتبة الثانیة كانت أوروبا و آسیا الوسطى بناتج قیمته :  أوروبا و آسیا الوسطى 

ثم تلیها أمریكا الشمالیة بقیمة ،من الناتج العالمي  %26,65نت نسبتها ،حیث كاملیار دوالر 

   .  %26,57و نسبة  ملیون دوالر 20104905

                                  

 .207،ص 2016،ضعف الطلب األعراض و العالج ،تقریر أكتوبر آفاق االقتصاد العالميصندوق النقد الدولي، 1
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 7بنسبة   ملیون دوالر 5294928فكانت في المرتبة الرابعة بـ : أمریكا الالتینیة و البحر الكاریبي% 

 التنمیة مجال في متأخرة تزال ال نهاأ إال إمكانیات من الالتینیة أمریكا تملكه ما من بالرغمحیث 

 .المساواة عدم من عمیقة وضعیة وتسودها االقتصادیة

 المصدرة تلك تركزت في ظروفها تحسنت التي فالبلدان، المنطقة  هذه دول بین مختلفا كان األداء أنأي 

 أما  ،الصین آسیا خصوصا في الدینامیكیة األسواق مع وثیقة ترتبط بعالقات التي البلدان أو ، األولیة للمواد

 بسبب المالیة لألزمة بقوة تعرضت المكسیك دولة أن كما مستوى متأخر  في فالزالت األخرى االقتصادیات

 مختلف االقتصادیات من نسیج على تشتمل الالتینیة أمریكا و منه تظل ، األمریكي باالقتصاد ارتباطها

   .الوضعیات

 الشیلي مثل قویة حیث تشمل اقتصادیات الالتینیة تتمثل في أمریكا قویة الموجودة بها فاالقتصادیات

حققت شوطا كبیرا و متطورا في مجال الثالثینات  منذ االقتصادیة تنمیتها بدأت والتي واألروغواي  األرجنتین

 خالل الالتینیة أمریكا في المعدالت أسرع هو بالشیلي االقتصادي النمو أن إلى  اإلشارة وتجدر الصناعة،

 الثالث العالم في صناعیة قوة وثاني الالتینیة أمریكا في األولى االقتصادیة القوة البرازیل وتعتبر ،كامل  جیل

 في اقتصاد أكبر سابعو  2015من ناتج المحلي للدول النامیة عام   %4،9ساهمت بـ   حیث الصین بعد

 في األولى التجاریة القوة البرازیل تعتبر كما ،األسرع یعد بمعدل نموا اقتصادها حققت إذ  2014عام  العالم

  فائض تحقیق مع العالمیة، األسواق في المتقدمة للدول قویا منافسا وتشكل الجنوبیة ألمریكا المشتركة السوق

 البرازیلیة الصادرات من األكبر الجزء تشكل التي المصنعة المنتوجات إلى تهاصادرا قوة تستند تجاري حیث

 تتمیز وبولیفیا البیرو، العالم  فاإلكوادور، في فقرا المناطق أكثر من الالتینیة أمریكا دول نم العدید تعتبر

 أمریكا في الدول فقرا أما األكثر، في تحت تصنیف االقتصادات اآلخذة في التصنیع  متخلفة بصناعات

 ویرجع )دون ذلك  دوالر و ما 1،045(التي تعتبر من الدول ذات الدخل المنخفض الالتینیة فهي هایتي 

 دمارا سبب الذي )األمریكي ثم الفرنسي االستعمار(به مرت الذي  الصعب االستعماري التاریخ إلى السبب

   .1المتالحقة االقتصادیة واألزمات ) اإلیدز(واألمراض الطبیعیة  والكوارث التصحر وعوامل ،كبیرا

 ما نسبته  %4,11 ملیون دوالر3111499سجل ناتج محلي قیمته :  الشرق األوسط و شمال إفریقیا 

  دولة 23و یتكون من إفریقیا   وشمال آسیا غرب بلدان یشملو هذا ما جعله في المرتبة الخامسة و هو 

 ، تالكوی ،البحرین ،الیمن،عمان ،قطر ،اإلمارات ،السعودیة، فلسطین،األردن، العراق ،لبنان ،سوریا(

                                  

 .74عبد الرحمان بن سانیة،مرجع سابق،ص  1
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  .1)،الجزائر ،جیبوتي ،مصر ،إیران ، لیبیا ، موریطانیا،المغرب ،باكستان ، السودان ، تونس  أفغنستان

على  اقتصادیاتها وتعتمد الفقر  من اإلقلیم هذا سكان غالبیة نامیة ویعاني األوسط الشرق دول معظم

 ،مثل الكویت و قطر و اإلمارات العربیة المتحدة الصناعة على یعتمد فقط منهم جًدا ضئیل وعدد ،الزراعة

 االقتصادیة هیاكلها بتطور تتمیز التي الدول هذه وعمان واإلمارات السعودیة نفطیة مثل اقتصادیات وجود مع

 ) دوالر و ما فوق ذلك 12،746(و  تصنف ضمن مجموعة الدخل المرتفع  2مستویات المعیشة وارتفاع

 حیث والسیاحیة العالم الترفیهیة مدن أكبر من دبي وتعتبر التنمیة مقیاس لىع متقدمة مراتب واحتاللها

و تصنف السعودیة  الخ... البنائیة والهندسة والعلمیة الترفیهیة والمراكز التحتیة البنى في كبیرا تطورا شهدت

من حیث ضمن المراتب األولى عالمیا من حیث الناتج المحلي اإلجمالي حیث احتلت المرتبة الخامسة عشر 

  .3 2016الناتج المحلي اإلجمالي لعام 

 الدول بعض اقتصادیات حیث تتسم ملیون دوالر 2896361في المرتبة السادسة بقیمة : جنوب آسیا 

 على واالعتماد الحجم بصغر اقتصادها یتسم أخرى دوال الكبیر بینما الحجمو  بالضخامة قلیمفي هاذ اإل

 معدالت األخیرة السنوات خالل حققت وقد المنطقة  في الرئیسیة القوة االقتصادیة الهند الزراعة فتعتبر

 %21من الناتج العالمي و  %7،حیث شاركت بـ تقریبا 7.5% إلى متوسطها وصل مرتفعة سنویة نمو

 أدى الذي األمر المعرفة تكنولوجیا على االقتصادي نموها ویعتمد 20154من الصادرات العالمیة عام 

  .التنافسیة قدراتها تنامي إلى

 رغم  ملیون دوالر  1498001فنالحظ أنه األضعف اقتصادیا حیث سجل ناتج محلي قدره : إقلیم إفریقیا

الذي تتمتع به هذه الثراء  رغمفدولة ،  47أنها هي المجموعة األكبر في عدد الدول حیث تحتوي على 

 تعاني حیث الكون في فقرا األكثر القارة تعتبر إال أنها من موارد على ظهرها و في باطنهاالقارة 

 البلدان مازالت أنه الإ األخیرة  السنوات في مكاسب من تحقق ما رغم و كبیر تأخر من اقتصادیاتها

 غیر اإلنتاج هیكل الرئیسیة التحدیات هذه بین ومن ،التنمیة أمام األجل طویلة تحدیات تواجه األفریقیة

  العمل فرص وغیاب الدولة  العامة وهشاشة اإلدارة وضعف البشري  المال رأس مستوى وتدني المتنوع 

                                  

 . 158، دراسة استقصائیة لألوضاع االقتصادیة و المالیة العالمیة ،مرجع سابق ،ص  آفاق االقتصاد العالميصندوق النقد الدولي ،  1
ص ،2013،تقریر التنمیة الصناعیة لعام  الهیكلي والتغییر التحویلیة الصناعة دور:للتشغیل المستدام النمو، منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 2

34. 

         www.worldbank.com:بیانات البنك الدولي متاح على  3
 .207،ضعف الطلب األعراض و العالج،مرجع سابق، صآفاق االقتصاد العالميصندوق النقد الدولي، 4
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 :نأ إلى اإلحصائیات وتشیر ،1المناخ  وتغیر للشباب الكافیة

  بلد من بلدان  32بلد من أصل  17في  2005 – 1990انخفاض اإلنتاج الغذائي للفرد بین سنتي

من سكان إفریقیا جنوب ) ملیون شخص  240(  %30إفریقیا جنوب الصحراء ، و هذا ما أدى إلى أن 

 .2الصحراء یعانون من انعدام األمن الغذائي 

  فإن إفریقیا جنوب الصحراء تعتبر من  2009- 2008حسب تقریر التنمیة البشریة لألمم المتحدة لعام

أكثر المناطق فقرا في العالم و تعتمد كل االعتماد على الزراعة المسقیة باألمطار و یستخدمون موارد 

نها في قارة إفریقیا م 34بلدا تقع  50محدودة في بیئة هشة و حساسة فمن بین الدول األقل نموا الــ 

 .3جنوب الصحراء 

  ظل الفقر متركزا في هذا اإلقلیم حیث ال تزال الغالبیة العظمى من األسر تعتمد على الدخل الذي تحصله

 %70ملیار شخص یعانون من الفقر الشدید في إفریقیا یعیش  1,4من نشاطها الزراعي ، حیث من بین 

من السكان في األریاف  %60و في هذا اإلقلیم یعیش أكثر من منهم في إقلیم إفریقیا جنوب الصحراء ، 

 .4دوالر في الیوم  1,25بأقل من 

   تصنیف الدول حسب صندوق النقد الدولي: المطلب الثاني 

یعتمد صندوق النقد الدولي في تصنیفه لدول العالم اقتصادیا على طریقة تصنیف الدول المتقدمة و 

و المساهمة في الصادرات  في الناتج المحلي العالمي و فیما یلي سنوضح نسبة المساهمة  الدول النامیة ،

   العالمیة للمجموعتین من خالل الجدول الموالي

  2015في الناتج العالمي و الصادرات العالمیة لعام الدول النامیة و المتقدمة نسبة ):3- 1(الجدول

  )%(النسبة من الصادرات العالمیة  )%(النسبة من الناتج العالمي   عددها  الدول

  63,4  42,2  39  الدول المتقدمة

  الدول الصاعدة و النامیة

آسیا  - : و منها 

  الصاعدة و النامیة

152  

  

29  

57,6  

  

30,8  

36,6  

  

18,4  

                                  

 .75عبد الرحمان بن سانیة،مرجع سابق،ص 1
 .  12، ص 2011، سویسرا ،  12اإلقلیمي اإلفریقي ، العدد  ، االجتماع ، تمكین شعوب إفریقیا بتوفیر العمل الالئقمكتب العمل الدولي  2
 . 81، ص  2008-2007،تقریر التنمیة البشریة  محاربة تغیر المناخاألمم المتحدة ،  3
 . 12مكتب العمل الدولي ، مرجع سابق ، ص  4
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 الصین - 

  الهند - 

17,3  

7  

11,6  

2  

  .207ص  ،2016تقریر أكتوبر ،ضعف الطلب األعراض و العالجصندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي ،:المصدر 

یبین لنا الجدول نسب مختلفة لكل من الدول المتقدمة و النامیة من حیث الناتج العالمي و الصادرات 

  : العالمیة حیث 

 أكبر و هذه المساهمة  %57,6الدول النامیة و الصاعدة كانت مساهمة :  النسبة من الناتج العالمي

، و یمكن أن نبرر ذلك بعدد الدول لكل  %42,4ت مساهمتها بـ التي كانمن مساهمة الدول المتقدمة 

مجموعة حیث عدد الدول النامیة و الصاعدة أربعة أضعاف تقریبا عدد الدول المتقدمة ، و من جهة 

أخرى ما جعل مساهمة الدول نامیة في الناتج العالمي كبیرة هو النمو الكبیر الذي شهدته بعض الدول 

من الناتج العالمي ،  %30,8أسیا الصاعدة الصین و الهند، حیث كانت مساهمة   اآلسیویة النامیة مثل

من الناتج للدول النامیة و الصاعدة و كانت  %30أي بنسبة  %17,3و مساهمة الصین لوحدها كانت 

  .من ناتج الدول النامیة %12أي حوالي  %7مشاركة الهند في الناتج العالمي 

  ساهمت الدول المتقدمة بشكل كبیر في الصادرات العالمیة حیث كانت :  العالمیةالنسبة من الصادرات

و  %36,6أما الدول النامیة و الصاعدة فكانت نسبتها من الصادرات العالمیة  %63,4المساهمة بنسبة 

هذا راجع لقوة قطاع التجارة الخارجیة في هذه الدول لما تمتلكه من مقومات تساعدها على اإلنتاج 

    .عمالت هذه الدولخم  الموجه للتصدیر و كذلك سعر الصرف المرتفع الذي تتمیز به الض

  العشرة األولى في العالم تصنیفات الدول :  الثالث المطلب

 و فیما یلي جدول یوضح االقتصاداتتعددت تصنیفات مختلف الهیئات الدولیة للدول المتقدمة 

  العشر األولى حسب الناتج المحلي اإلجمالي بالقوة الشرائیة 

حسب صندوق عشر األولى من حیث الناتج المحلي اإلجمالي بالقوة الشرائیة الاالقتصادات )4 - 1(الجدول 

  2016- 2011للفترة  النقد الدولي

  2011-

2012  

2012-

2013  

2013-

2014  

2014-

2015  

2015-2016  

  الصین  الصین  الصین  الصین  الصین  01

  و م أ  و م أ  و م أ  و م أ  و م أ  02

  الهند  الهند  الهند  الهند  الهند  03
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  أندونیسیا  أندونیسیا  أندونیسیا  أندونیسیا  أندونیسیا  04

  ألمانیا  ألمانیا  ألمانیا  الیابان  روسیا  05

  الیابان  المملكة م  المملكة م  البرازیل  الیابان  06

  المملكة م  الیابان  كوریا ج  روسیا  المكسیك  07

  المكسیك  السعودیة  السعودیة  تركیا  البرازیل  08

  كوریا ج  المكسیك  المكسیك  المملكة م  السعودیة  09

  إیران  كوریا ج  روسیا  كوریا ج  ألمانیا  10

Source : www.worldbank.com ، consulté  :16/05/2017 a 14 :50. 

  : حیث من خالل الجدول نالحظ أن ترتیب الدول یختلف 

  احتلت كل من الصین و الهند و الوالیات المتحدة األمریكیة و الهند و إندونیسیا المراتب األربع

  .األولى بهذا الترتیب خالل كل فترات الدراسة

  و تراجعت لتحتل المرتبة السابعة في  2012- 2011روسیا كانت في المرتبة الخامسة خالل الفترة

ثم خرجت من قائمة الدول العشرة  2014-2013الفترة التي تلیها ثم في المرتبة العاشرة خالل فترة 

 . 2015- 2014األولى خالل الفترة 

  م تقدمت إلى المرتبة الخامسة في الفترة ث 2012- 2011الیابان احتلت المرتبة السادسة في فترة

و عادت لتحتل المرتبة السادسة عام  2015- 2013الموالیة ، ثم لم تعد تنتمي للقائمة طول فترة 

2015.  

  ثم إحتلت المرتبة التاسعة خالل  2012-2011خالل الفترة المكسیك كانت في المرتبة السابعة

 . 2015-2013الفترة 

 یة فقد احتلتا مراتب مختلفة و لكن لم تعد تنتمیان إلى قائمة الدول العشر أما البرازیل و السعود

 .2016األولى خالل عام 

  ألمانیا كانت تحتل المرتبة األخیرة في القائمة في بدایة الفترة و احتلت المرتبة الخامسة في نهایة

 . 2016الفترة عام 

 و بدأ تصنیفها ضمن العشر دول األولى عام  المملكة المتحدة لم تكن تنتمي للقائمة في بدایة الفترة

   . 2016و احتلت المرتبة السابعة في القائمة عام  2013



  القوة االقتصادیة وتصنیفات الدول اقتصادیا  ................................:................الفصل األول

  33   

 

و الجدول الموالي یبین نسبة المساهمة في الناتج العالمي و الصادرات العالمیة لبعض الدول العشرة 

  األولى في االقتصاد العالمي 

نسبة المساهمة في الناتج العالمي و الصادرات العالمیة لبعض الدول في االقتصاد ): 5- 1(الجدول 

   2015العالمي لعام 

  مساهمة في الناتج العالمينسبة ال  الدولة

)%(  

  نسبة المساهمة في الصادرات العالمیة

)%(  

  11,6  17,3  الصین

  10,7  15,8  الوالیات المتحدة األمریكیة

  2  7  الهند

  7,5  4,3  ألمانیا

  3,7  4,2  الیابان

  3,7  2,4  المملكة المتحدة

  .207، ص 2016صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي ،ضعف الطلب األعراض و العالج،تقریر أكتوبر  :المصدر 

حیث لمرتبة األولى في تصنیف الدول من ا على حافظتمن خالل الجدولین السابقین نالحظ أن الصین 

 10867الناتج المحلي اإلجمالي بالقوة الشرائیة حسب صندوق النقد الدولي حیث بلغت قیمة الناتج المحلي 

في الصادرات العالمیة  %11,6و بنسبة  %17,3مساهمة في الناتج العالمي بنسبة  2015عام ملیار دوالر 

و رغم هذه النسب إال أنها تصنف المیة ما جعلها تحتل المرتبة األولى في المشاركة في التجارة الع هذاو ، 

مریكیة التي تنتمي للدول ذات الدخل األعلى عكس الوالیات المتحدة األ ضمن الدول ذات الدخل المتوسط

 و تقدر) 2015-2010(لمدة خمس سنوات متتالیة  في المرتبة الثانیة  فقد كانت هذاو مع ، المرتفع 

 %10,7و مساهمتها في الصادرات العالمیة قدرها  %15,8قیمة ب 2015عام  تها في الناتج العالميممساه

  .محتلة بذلك المرتبة الثانیة في التجارة العالمیة بعد الصینلنفس العام 

احتلت المرتبة الثالثة بمشاركة في الناتج فهي من دول الشریحة الدنیا من الدخل المتوسط و أما الهند 

ما جعلها تحتل المرتبة التاسعة  هذاو  2015سنة  ات العالمیةفي الصادر  %2و بنسبة  %7العالمي قدرها 

بعد الصین و الوالیات المتحدة األمریكیة و ألمانیا و فرنسا و إیطالیا و الیابان و ( في التجارة العالمیة 

بنسبة   و ألمانیا كانت في المرتبة الخامسة ا، أما في المرتبة الرابعة فكانت اندونیسی )حدة و كندا المملكة المت

من الصادرات العالمیة ، أما المراتب الخمس األخرى  %7،5من الناتج العالمي و %3،4مشاركة قدرها 

و هذه الدول ذات دخل مرتفع  فتوزعت بین الیابان و المملكة المتحدة والمكسیك كوریا الجنوبیة وأخیرا  إیران



  القوة االقتصادیة وتصنیفات الدول اقتصادیا  

، و عند تصنیف هذه ) إیران و المكسیك

  الدول من حیث مستوى التصنیع فنجد أن كل من الوالیات المتحدة األمریكیة و المملكة المتحدة و الیابان هي

    .1أما  األخرى فهي اقتصادیات آخذة في التصنیع

كما هو مبین في  حظنا أن قارة آسیا هي تملك أعلى نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

  2017نسبة مساهمة القارات من الناتج المحلي العالمي عام 

  
 والتغییر التحویلیة الصناعة دور:للتشغیل المستدام منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ،النمو

 %30,8قدرها  یبین لنا الشكل أن قارة آسیا هي التي تساهم نسبة كبیرة من الناتج المحلي العالمي 

من الناتج العالمي عام  %31و قارة أمریكا كانت نسبتها حوالي 

و نسبتها نسبة ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة بین القارات و تجاوزت 

، و یعود السبب وراء تصدر قارة آسیا  

قلنا سابقا إلى ظهور بعض القوى االقتصادیة كانت لها 

ل اقتصادیا و منها انطالقة قویة في معدالت التنمیة االقتصادیة و احتلت مراتب أولى  في ترتیب الدو 

 .207ق،ص 

21,00%

16,84
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إیران و المكسیك(و المتوسط األعلى) یة و المملكة المتحدةالیابان و كوریا الجنوب

الدول من حیث مستوى التصنیع فنجد أن كل من الوالیات المتحدة األمریكیة و المملكة المتحدة و الیابان هي

أما  األخرى فهي اقتصادیات آخذة في التصنیعاقتصادات صناعیة ،

حظنا أن قارة آسیا هي تملك أعلى نسبة من الناتج المحلي اإلجماليال ما سبق

نسبة مساهمة القارات من الناتج المحلي العالمي عام ):2-1(الشكل 

منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ،النمو: من إعداد الطالبة باالعتماد على

  . 34، ص  ،2013الهیكلي ،تقریر التنمیة الصناعیة لعام 

یبین لنا الشكل أن قارة آسیا هي التي تساهم نسبة كبیرة من الناتج المحلي العالمي 

و قارة أمریكا كانت نسبتها حوالي  2017عام  33،84%

ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة بین القارات و تجاوزت  هذا%21،37و أوروبا بنسبة 

 %16،84نسبة  مجتمعتین حیث سجلتا كل من إفریقیا و استرالیا 

قلنا سابقا إلى ظهور بعض القوى االقتصادیة كانت لها  بقیة القارات في المساهمة في الناتج العالمي كما

انطالقة قویة في معدالت التنمیة االقتصادیة و احتلت مراتب أولى  في ترتیب الدو 

  

                                  

ق،ص ،ضعف الطلب األعراض و العالج ،مرجع ساب آفاق االقتصاد العالمي

33,00%

31%

84%

:................الفصل األول

  

 

الیابان و كوریا الجنوب(

الدول من حیث مستوى التصنیع فنجد أن كل من الوالیات المتحدة األمریكیة و المملكة المتحدة و الیابان هي

اقتصادات صناعیة ، 

ما سبقفمن خالل  

  :الشكل الموالي 

الشكل 

من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر 

الهیكلي ،تقریر التنمیة الصناعیة لعام 

یبین لنا الشكل أن قارة آسیا هي التي تساهم نسبة كبیرة من الناتج المحلي العالمي    

33و  2015عام 

و أوروبا بنسبة  2017

كل من إفریقیا و استرالیا 

بقیة القارات في المساهمة في الناتج العالمي كما

انطالقة قویة في معدالت التنمیة االقتصادیة و احتلت مراتب أولى  في ترتیب الدو 

    .الصین و الهند

                                 

آفاق االقتصاد العالميصندوق النقد الدولي ، 1

آسیا

أمریكا 

أوروبا 

إفریقیا و أسترالیا 
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 :خالصة

تع تتمیز البیئة االقتصادیة الدولیة بالصراع الدائم من أجل بلوغ المراتب األولى ، فكل دولة تتم

بإمكانیات و قدرات مختلفة و متباینة تجعلها تحقق قدر كبیر من السیطرة و الهیمنة إذا ما استخدمت بطریقة 

   .صحیحة ،و هذه الموارد هي السبب الرئیسي وراء حالة الصراع أو التعاون القائم بین الدول

د طبیعیة ،أولیة ، موار (فالدول إما أن تكون متصارعة و متنافسة حول مصادر القوة االقتصادیة 

، أو أن تكون عالقة تعاون و تكامل مثل التكتالت االقتصادیة قصد ) مالیة ،بشریة، تكنولوجیة و غیرها

تحقیق القوة االقتصادیة ، فكل دولة تسعى لتحقیق هذه القوة فهل الهدف األساسي لكل الدول و ذلك لما 

ها على باقي الدول و جعلهم یخدمون مصالحها و تحققة من نواتج في صالح الدولة القویة مثل فرض سیطرت

   .منه تحقیق عوائد أكثر و تثبیت نفسها في السوق الدولیة و توسیع حصتها في االقتصاد العالمي

و الحصول على القوة لیس الهدف األخیر للدولة بل یجب علیها أن تحافظ على مكانتها و قوتها و 

حصول على التكنولوجیا المتطورة قبل الغیر و كذلك التكتل و من بحث و تطویر للأن تقوم بما یضمن ذلك 

  .اإلتحاد من أجل مواجهة القوى المنافسة ، و األهم من ذلك هو الحصول و السیطرة على الموارد األولیة 



 

 

  : الثانيالفصل 

إستراتیجیات تطویر 

  الصادرات 
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  : تمهید

حیث تعتبر هذه  ،سعى العدید من الدول إلى تحقیقهاسألة هامة تتعد مسألة التنمیة االقتصادیة م

 ساسیا بوصفهاي هذا الصدد تلعب الصادرات دورا أفو  ،ازدهارهمؤشرات رفاهیة المجتمع و خیرة من أهم األ

اصة بعد الحرب جهت جل الدول خلهذا اتو  ،ته العدید من الدراساتثبتهذا ما أكا للتنمیة االقتصادیة و محر 

ذلك الن التصدیر یؤدي قتصادیة و نحو التصدیر قصد تحقیق تنمیة الى تبني سیاسة التوجه العالمیة الثانیة إ

مالت صعبة والتخفیف من البطالة عجنبي و األزیادة إراداتها من النقد دة الدخل الوطني للدولة و لى تحقیق زیاإ

   .عجز المیزان التجاريو 

عبه هذه مكانیات الدولة لما تلٕاتباع استراتجیات تتماشى مع إو لى تطویر صادراتها لهذا سعت الدول إو 

فهي  ،تصدیر خاصةالور بارز في تطویر تجارة الدولة و من د) التركیز في الصادرات التنویع و (االستراتجیات 

ساسیة التي تساعدها توفیر الهیاكل األولة للمصدرین و عانات المعقمن خالل سیاستها الهادفة إلى تقدیم اإل

هذه  لى تنمیة مكوناتتسعى إالتسییریة یمیة والتقنیة و رفع قدراتها التنظوجهة للتصدیر و على نمو صناعات م

   .نموهالها و یلى استقرار مداخالصادرات بالشكل الذي یؤدي إ

ذلك بتنویع التركیبة السلعیة لهذه الصادرات لضمان ستراتجیات إما بتنویع الصادرات و تكون هذه االو 

خلق نصف المصنعة و و استقرار حصیلتها عن طریق وضع برنامج للتوسع في تصدیر السلع المصنعة 

   .نتاج جدیدة للتصدیروحدات إ

هو  جدا من المنتجات المصدرة مثل ماأو بتركیز الصادرات حیث تركز الدولة على عدد محدود من 

   .موجود في الجزائر حیث تغلب المحروقات على سالل صادراتها

  : تي تم تقسیم هذا الفصل إلى أربعة مباحث هي كاآللتوضیح كل هذا و 

كذلك وافعه وعوائقه و دهمیته و أالتصدیر وفیه مفهوم التصدیر و  ساسیة حولالمبحث األول بعنوان مفاهیم أ

لمباشر غیر االتصدیر المباشر و  المبحث الثاني  یتضمن طرق التصدیر بما فیها ،للتصدیرالتخطیط 

  .جیة یستراتاإل التحالفاتجنبي المباشر و أخیرا االستثمار األواالتفاقات التعاقدیة و 

صادرات التي تربط بین كذلك بعض البحث الثالث  یتحدث عن الصادرات والتنمیة االقتصادیة و الم

   .خیر فمضمونه استراتجیات تطویر الصادراتا المبحث األأمالتنمیة االقتصادیة الصادرات و 
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  حول عملیة التصدیر  أساسیةمفاهیم :  األولالمبحث 

الذي رعة االتصال ونقل التكنولوجیا و سالتحوالت واالكتشافات الهائلة وسهولة و في هذا العالم المتسم ب

شرطا ر حاجة ماسة للعدید من الشركات و التصدی أصبحخاطر یفرض الكثیر من المو یقدم العدید من الفرص 

فرصة مناسبة لتصریف ا للهروب من ضیق السوق المحلیة والمنافسة الشدیدة فیه و منفذا جیدلتطورها و  أساسیا

،فلكل شركة مقبلة على تصدیر منتجاتها لیدها كثیرة ولكن الدافع الرئیسي هو تحقیق أكبر  اإلنتاجفوائض 

مكانة قویة في السوق المحلیة فهاذ ال یجعلها تتخلى عن یث مهما حققت الشركة أرباح و كن حعائد مم

یم األسواق تقیبحث وتحلیل و اذ طبعا یحتاج إلى دراسة و هرار الدخول لألسواق الخارجیة، و التفكیر في اتخاذ ق

التي تمثل التغیرات یئ لمواجهة المخاطر والتقلبات و من جهة أخرى علیها بالتهالمستهدفة هاذ من جهة، و 

یوضح مفهوم التصدیر وأهمیته،  ، لتوضیح ذلك قسمنا هاذ المبحث إلى مطلب أولفرصا للشركات المنافسة

دوافعه في المطلب الثاني عوائق التصدیر في المطلب الثالث تحدثنا عن عوائق التصدیر ثم الدخول و 

   .لألسواق الخارجیة في المطلب الرابع كالتالي 

   أهمیتهمفهوم التصدیر و :  ولاأل المطلب 

لك راجع و ذیعتبر التصدیر منذ القدم من القضایا األساسیة الهامة حیث أعطتها الدول أهمیة كبیرة 

للنمو  فهو المحرك األساسيمنه تلبیة حاجیاتها من الدول األخرى و للدور الذي یلعبه في جلب الثروة 

محاولة االنتقال دول إلى تفعیل وتنشیط عملیة التصدیر و مل كل دولة من الالمنطلق تع هذهمن االقتصادي و 

 هذاالصدد سیتناول  ذابهقطاع الصادرات غیر التقلیدیة، و من قطاع تغلب علیه الصادرات التقلیدیة إلى 

  .المطلب مفهوم التصدیر و أهمیته 

  مفهوم التصدیر :  الفرع األول

خارج الحدود  حولت من منطقة ما إلىلتي صنعت أو بیع المنتجات ایعرف التصدیر على أنه 

یة ومعلوماتیة خدمركاتها على تحقیق تدفقات سلعیة و شوهو یعبر عن قدرة الدولة و  ،1الوطنیة لتلك المنطقة 

توفیر  ،انتشار،نموتوسیع و  ،قیمة مضافة ،أرباحبغرض تحقیق  أخرىدولیة  أسواقلى دول و بشریة إومالیة و 

 و الحصول على التكنولوجیا الجدیدة  األخرىبلدان ال ثقافاتالتعرف على و  ،فرص عمل

                                  

  .133، ص2007،دار وائل للنشر،األدن،  التسویق الدوليمحمود العمر،رضوان 1
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  .1غیرها و 

المقیمین في  األعوانالخدمات بصفة نهائیة من قبل و تحویل السلع  إلىهو تلك العملیة التي ترمي و 

 األجنبیة األسواقسهولة للمؤسسات في اقتحام  األكثرهو الوسیلة غیر مقیمین و  أعوان إلىالقطر االقتصادي 

  .2بقیامها بدور المصدریكون   األجنبیة لألسواق األوليمعظم المؤسسات توسعها  أنحیث 

من طرف النظریة الكینزیة  و  ،بیع البضائع في الخارجفي تعریف آخر جاء أن التصدیر هو و 

 .3العمالة اإلیجابیة تحقق زیادة في الدخل و تغیراتها مثل حقنا في الدورة االقتصادیة و الصادرات ت

تمكن المؤسسات من اختراق السوق الخارجیة بعد أن كانت تعمل في األسواق المحلیة فلیس من  وهو عملیة

  . 4السهل أن تقوم الشركة بالعمل بالسوق الخارجیة قبل العمل بالسوق المحلي 

وراء الحدود الوطنیة وعموما یمكن تعریف التصدیر على أنه إرسال المنتجات إلى بلدان أخرى ما 

، أو هو تدفق البلد المستوردها كل من الطرفین البلد المصدر و نتجت فیه وفقا إلجراءات یتفق علیأللبلد الذي 

المنتجات من البلد الذي أنتجت فیه إلى بلد ثان یتم استهالكها فیه قصد تحقیق عائد أكبر من لو أنها أنتجت 

 . يغي البلد الثان

  أهمیة التصدیر:  الفرع الثاني

بمقابل ذلك المشروعات في نشاطها اإلنتاجي والتسویق و  دلیل نجاحتعد عملیة البیع بالسوق المحلي 

لمنافسة رغم حیث یعني القدرة على ا ،قمة هذا النجاح) التصدیر(لخارجي تعتبر عملیة البیع بالسوق ا

كذلك لما الخارجیة و  كثیرة التي تعترض نشاط التصدیر والعمل باألسواقالحواجز الاالعتبارات الخاصة و 

  . یحققه التصدیر من عوائد طویلة األجل

ما یزال التصدیر أحد أهم العوامل التي جعلت اقتصادیات عدد من الدول النامیة في مصاف ولقد كان و 

) بعض دول أمریكا الالتینیة دول جنوب شرق آسیا و  :یة الجدیدةالدول الصناع(الدول الصناعیة المتقدمة 

غیرها من مظاهر النهضة االقتصادیة شروعات وبناء المرافق والتجهیزات و تمویل المم الثروة و من خالل تراكو 

                                  

  .15، ص2007، الدارالجامعیة ،االسكندریة،مصر، التصدیر المعاصر و التحالفات االستراتجیةفرید النجار، 1
  .190ص ،2008، دار الخلدونیة ،الجزائر،)مفاهیم و أسس النجاح في األسواق العالمیة(التسویق الدوليفرحات غول، 2

3 Ahmed Silem ,jean Marie Albertini,Lexique d’economie, 7 edition ,DALLOZ,paris ,2002,p32. 
4 Patrick Joffer ,Léxportation dans la turbulence Mondiale,Economica,Paris,1986,P87 . 
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رجة تجعل المستقبلیة تزداد أهمیة تصدیر المنتجات الوطنیة لدفي المرحلة الحالیة و و  التي شهدتها هذه الدول

   :ذلك العتبارات كثیرة من أهمها ضرورة جدیرة بالتحقیق و 

  ٕاال فإن السوق المحلیة ستقف حائال أمام اإلنتاج و مشروعات الطبیعي للتوسع في  االمتدادالتصدیر هو

 .استمرار هذا التوسع 

  التصدیر هو المخرج مما تعاني منه الكثیر من المؤسسات من فائض في طاقات اإلنتاج وفي المخزون 

 یدعم  ادر الدخل الوطني وإن تنویع الصادرات فضال عن كونه هدفا بحد ذاته فهو یزید من تنوع مص

 .یجلب العمالت األجنبیة و یزید من فرص التشغیل الوطنیة المیزان التجاري و 

 سعي الشركات ها األسواق المحلیة والعالمیة والمنافسة بین الدول المتقدمة و مواجهة التطورات التي شهدت

 .1منافسة القویة المتزاید لفتح المزید من األسواق الخارجیة لتستطیع الصمود في وجه ال

 یدعم كذلك قوة العملة الوطنیة مقابل و وضیة للبلد في األسواق الخارجیة التصدیر یدعم القوة التفا

 .2العمالت األخرى 

الصعبة  توفیر المورد مهم للعملةاردات و عموما للتصدیر أهمیة كبیرة  تتضح في دوره التمویلي للو و 

 .الل كل اإلمكانات المتاحة نمو الدخل القومي باستغوتنمیة الصناعات و 

  دوافع التصدیر : المطلب الثاني 

نقصد بالعوامل الساحبة العوامل التي من أجلها و  عوامل دافعةمن دوافع التصدیر عوامل ساحبة و 

ر ویمكن أن تسمى بالعوامل الداخلیة، یقوم التصدیر أي المنافع التي تجلب المصدر للقیام بعملیة التصدی

   . تسمى أیضا العوامل الخارجیة على القیام بنشاطه و تحثه الدافعة هي تدفع المصدر و لعوامل او 

  العوامل الساحبة : الفرع األول 

  لى المنفعة على المدى القصیر أمر هام إن الرغبة في الحصول ع:  )المنفعة(هداف الربح و النمو

 .تمام األولي بالتصدیرهت الصغیرة التي تكون في مرحلة االالسیما بالنسبة إلى الشركا

                                  

  .9،ص2002، جامعة ورقلة ، 10، لعدد  مجلة الباحث،التحدیاتالواقع و ،تنمیة الصادرات و النمو االقتصادي في الجزائروصاف سعیدي ،  1
، مجلة رؤیة تحلیلیة حول األهمیة االقتصادیة التصدیریة مع اإلشارة إلمكانات تصدیریة متاحة للجزائر في مجال الطاقات المتجددة سعدي فیصل ،  2

 . 23، ص  2016، جامعة المدیة ،  10البحوث و الدراسات العلمیة ، العدد 
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 إلى استغالل الطاقات اإلنتاجیة والتسویقیة والفائض تسعى بعض الشركات : تحقیق وفرات الحجم الكبیر

وفرات (التوزیع لتتمتع الشركة بمزایا اإلنتاج الكبیر فادة من انخفاض تكالیف اإلنتاج و االستلدیها و 

نتاج بالنسبة للمبیعات في تخفیض في تكلفة اإلفزیادة اإلنتاج للسوق المحلیة یساعد أیضا ). الحجم

یساعد على تخفیض التكلفة أكبر من األسواق لتنافسیة للشركة المحلیة محلیا و یزید القدرة االمحلیة و 

 . الدولیة المستهدفة

 التسویق مثل طر متنوعة في مجال اإلنتاج و تواجه الشركات مخا:توزیع المخاطر على عدة أسواق

قتصادیة كالكساد والتغیرات الموسمیة والتقلبات المناخیة ومخاطر التقلبات االجتماعیة اطر الدورة االمخ

 ،ثورات ،حروب(المخاطر السیاسیة والتغیرات في حجم األسواق و  تفضیالتهمغیرات في أذواق األفراد و التو 

فمثال تأتي الدورة  ،في عدة أسواق تتمیز بمرونة كاملةفعندما تكون الشركة ناشطة ...) حصار اقتصادي

و هذا یعني أن انخفاض المبیعات ،االقتصادیة في أوروبا متأخرة قلیال عن الدورة االقتصادیة في أمریكا

  .1في السوق األمریكیة أثناء الكساد یمكن أن یعوض بارتفاع المبیعات في أوروبا لعدم وجود الكساد بها 

 و یتوفر لدیها سلعة ممیزة مقارنة بما تكنولوجیا أ كات التي تمتلك تفوقاإن الشر  :التفوق التكنولوجي

 .یعرضه المنافسون في األسواق الدولیة تدخل هذه الشركة بسهولة في األعمال الدولیة 

  وق حافزا للشركة في مجال تمثل المعلومات عن الس :عن السوق األجنبیة استثنائیةتوفر معلومات

أحوال األسواق الخارجیة بطریقة ص العمالء األجانب و لمعرفة بخصائتمثل هذه المعلومات او  ،التصدیر

ث الدولیة أو من مثل هذه المعرفة الخاصة قد تنتج عن البحو  ،تتوفر بشكل كبیر للشركات األخرى ال

   .االتصاالت الخاصة باألسواق الخارجیةخالل الزیارات و 

 لنشاط التصدیري للشركة تحدید اتوقعاتهم دورا حاسما في تلعب اتجاهات المدیرین و  :اتجاهات المدیرین

العمر (الفردیة  ى وجود عالقة متمیزة بین الخصائصالدراسات السلوكیة للتصدیر عل فقد أثبتت

تجاه اإلیجابي نحو النشاطات فاال ،لمتخذي القرارات بالشركة وبین العمل باألسواق الدولیة )التعلیم،

 .2أو التوسع في األسواق الخارجیة  الدولیة یعد متطلبا أساسیا سابقا للشركة قبل البدا

  

  

                                  

   .  66- 63رضوان محمود العمر،مرجع سابق،ص ص 1
  .53،ص2004، دار وائل للنشر،األردن،التسویق الدوليهاني حامد الضمور، 2
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  العوامل الدافعة : الفرع الثاني 

دون ألعمال التسویقیة بفعل متغیرات وعوامل بیئیة ضاغطة و قد تأتي استجابة الشركة للبدا أو التوسع با

  : 1من أهم هذه العواملبق لها  و التخطیط المس

 للشركة من العمالء األجانب عن أسعار منتجات إن المعلومات التي تصل :  أوامر الطلب الخارجیة

تكون هذه المعلومات نتیجة لإلعالن في المحالت التجاریة كون دافعة التخاذ قرار التصدیر و الشركة قد ت

 .أو المعارض الدولیة التجاریة 

 د ادة القدرة في الموار قد تصبح عملیة التوسع الخارجي ذات جدوى عند زی: زیادة القدرة في الموارد

 .المادیة البشریة و 

 یلعب دورا نشاط التصدیر  األسواق الدولیة إن القرب من العمالء والمواني و :  القرب من األسواق الدولیة

 .في الدولة 

 صدیر بسبب صغر حجم الشركات نحو التقد تندفع   :صغر حجم السوق المحلیة أو تدهورها أو ركودها

الجدوى االقتصادیة  لشركات قد ال تكون قادرة على تحقیقحیث السوق المحلیة لبعض ا ،السوق المحلیة

 هنا هذه الشركات بصورة آلیة تجعل عملیة التصدیر جزءا من استراتجیاتها السوقیة للتوسع بصورة كفؤت و 

من جهة أخرى تشبع السوق بالسلع المنتجة محلیا قد یكون حافزا قویا للشركات للبحث عن فرص جدیدة و 

 .یصبح إستراتجیة ذات جدوى حین تتدهور السوق المحلیة  فالتوسع الخارجي قد

 قد تخشى الشركة من فقدان حصتها السوقیة للشركات المنافسة التي استفادت من :  ضغوط المنافسة

قد تخشى كذلك فقدان األسواق من النشاطات التسویقیة الدولیة و الجدوى االقتصادیة التي حصلت علیها 

لحالة إلى التصدیر إلى غیر سوق لذلك تلجأ الشركة في هذه ا ،المحلییناألجنبیة بصورة دائمة للمنافسین 

    .ٕالى غیر دولةو 

  عوائق التصدیر : المطلب الثالث 

ائق سنقتصر هنا على ذكر عو اجه المصدرین و ال یتسع المجال هنا لذكر جمیع عوائق التصدیر التي تو 

   :نذكر أهمها و  تصدیر منتجات الدول النامیة 

                                  

  . 60- 53المرجع السابق، ص ص  1
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 هذاأمام المصدرین خاصة المبتدئین و  هاذ ما یقف عائقال و تأمین الصادرات و عدم وجود برامج لتموی 

ما یجعل البیع بالسوق المحلیة أكثر رغبة منه في السوق األجنبیة في الكثیر من الدول حیث السوق المحلیة  

  .المستثمر المحلي في تسویق المنتجات بأثمان منخفضةسهولة للمنتج و ثل أكثر جاذبیة و تم

 سعر صرف العملة وزیادة الصادرات حیث وزارة االقتصاد تحافظ على  ،تعارض بین بعض الجهات العلیا

أما وزارة الصناعة تهتم بحمایة المنتج المحلي بغض النضر عن  ،المالیة تهدف إلى زیادة اإلراداتوزارة و 

 .ما إذا كان االستیراد سیساهم في زیادة اإلنتاجیة أم ال 

  هذا منع دخول الواردات إلى أسواقها و تقوم بعض الدول الصناعیة الكبرى بفرض قیود جدیدة بغرض

 . 1 رسوم جمركیة في الدول المستوردة و   یةئباإلضافة إلى وجود حصص حمایؤثر على جانب الطلب 

الدول النامیة مما یقلل من القدرة واسعة جدا بین الدول الصناعیة و  الزالت الفجوة التكنولوجیة في التصدیر

 ،األسعارقتصادیات الكبرى من حیث الجودة والنوعیة و أمام صادرات االالتنافسیة لصادرات الدول النامیة 

ت التصدیریة منه یجب االهتمام بالمعلومافي قرارات التصدیر و  من جهته یریةیؤثر نقص المعلومات التصد

لذلك یجب القیام بدراسة السوق باستمرار للحصول على  ذلك لدعم قرارات التصدیرالدقیقة والدوریة و 

عدم اختیار السلع المناسبة للسوق  منه اقتناص الفرص قبل الغیر،قد یفشل التصدیر بسببو  معلومات جدیدة

عدم االكتفاء فمن الضروري عالج تلك المشاكل و  ،خطأ في أسلوب الترویج أو التوزیعالمناسبة أو وقوع 

  .2بتصدیر الفوائض السلعیة لألسواق الدولیة 

 الدخول لألسواق الخارجیة : المطلب الرابع 

الشركات  جتمعات و یزداد اعتمادالمطاق التجارة الدولیة بین الدول و في الوقت الذي یزداد فیه ن

ة الدخول إلى األسواق الفوز بفرصلخارجیة من أجل تسویق منتجاتها و المشاریع االقتصادیة على األسواق او 

تحقیق العوائد المرجوة من الخارج ما یزال المصدر أو المنتج یواجه مجموعة من العقبات التي الخارجیة و 

ل البدء بإرسال المنتجات تهدفة أوال قبدقیقة ألحوال السوق المسقف أمامه حیث یقوم بدراسة جیدة و ت

  فالتخطیط  للدخول ألسواق معینة یتطلب تقییم البیئة الدولیة أوال ثم اتخاذ قرار التصدیر  ،للتصدیر

                                  

  .130فرید النجار،مرجع سابق،ص  1

CAGEX  1998-و  FSPEو دور تمویل و تأمین قروض التصدیر في ترقیة الصادرات غیر النفطیة دراسة حالة  أهمیةشربي محمد األمین،2 

  .34،37:،ص،ص 2011-2010، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،جامعة بسكرة،2009 
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غیرها  سیاسیة وتشریعیة و سنوضح في هذا الجزء القرارات المتعلقة بالبیئة الدولیة من بیئة اقتصادیة و و 

  : هي كالتالي و ق الدولیة  سو للثم القرارات المتعلقة بالدخول 

  القرارات المتعلقة بتقییم البیئة الدولیة : الفرع األول 

ین في الشركات المشرفالقرارات التي تواجه المدیرین و  یعتبر قرار الدخول لألسواق الخارجیة من أصعب

فالشركة التي  ،الدولیة صعوبة هذا القرار تكمن في األوضاع المختلفة التي تسود األسواق و  ،المعنیة بالدخول

الخارجي علیها القیام بالدراسة والبحث والتحلیل والتقییم لألسواق المحتملة والتي ترغب في الدخول إلى السوق 

ویقیة التي تمثل فرصا تسي واجه ویواجه العدید من التقلبات والتغیرات و فالسوق العالم ،یراد التوجه إلیها

  : 1من أهم المتغیرات في البیئة الدولیة التي یجب دراستها هي و  ،محددة كما قد تمثل مشاكل وتحدیات

 العوائق الحضر التجاري و  ،نظام الحصص ،مثل نظام التعریفة الجمركیة وسیاستها:  نظم التجارة الدولیة

 .غیرها واالتحادات والتكتالت الجمركیة واالقتصادیة و التجاریة 

  وذلك بالتركیز على میزتین اقتصادیتین هما  :البیئة االقتصادیة: 

  التي تنعكس في مستویات اإلنتاج والخدمات ومستویات الدخل والعمالة ومدى البنیة االقتصادیة للدولة

 .غیرها من العوامل استخدام التكنولوجیا و 

  دولیة   ي األسواق الٕادراكها فتوزیع الدخل القومي وهو من األمور الهامة والتي یجب دراستها و

تقدمها الدولة للمواطن من جهة  الخدمات التيمستوى المستهدفة والتي تشمل العدالة في التوزیع و 

 .المؤسسات المنتجة من جهة أخرى و 

 معرفة معدالت ول المستهدفة للتجارة الخارجیة و كمعرفة اتجاهات الد: البیئات التشریعیة والسیاسیة

على سرعة أو عرقلة إجراءات  حلیل أثر الممارسات اإلداریةاالستقرار االقتصادي إلى جانب ضرورة ت

 .التجارة الخارجیة 

  واألخالقیات والقوانین المعتقدات عن الحصیلة اإلجمالیة للمعارف و  تعبر بشكل عام: البیئة الثقافیة

 .القدرات والتقالید والقیم والعادات و 

 

                                  

  .82، ص2012، دار أسامة للنشر و التوزیع،األردن، )سس و التطبیقاتاأل(التجارة الدولیةشریف علي الصوص، 1
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  دولیة القرارات المتعلقة بالدخول لألسواق ال: الفرع الثاني 

بعد إجراء الدراسات الكافیة للسوق المستهدفة على الشركة أن تكون قادرة على اتخاذ القرارات التالیة بشأن 

   1:تحدید سیاستها للتعامل في األسواق الخارجیة 

  أن تحاول تحدید قبل أن تقرر الشركة دخول السوق الخارجي علیها : قرار التوجه أو عدمه إلى الخارج

 .ٕاستراتجیات التسویق الدولي ممكنة التنفیذ وسیاسات و أهداف 

  لعدة بمعنى آخر علیها أن تقرر االختیار بین التسویق وبشكل مسبق و تحدید إستراتجیة التوزیع الدولیة

 .التسویق بدولة معیة دول أو حصر التوزیع و 

  یجب أن تقرر نماذج الدول التي تعتبرها أكثر جاذبیة للعمل معتمدة في ذلك على تقییم الفرص التسویقیة

 .المتوفرة في كل دولة من الدول المستهدفة 

  و طرق الدخول لألسواق الخارجیة  التصدیر: المبحث الثاني 

لیل المخاطر أو معرفة تختار بعض الشركات قصد الدخول لألسواق الدولیة التصدیر إذا أرادت تق

حالة الرغبة في ي شركات أخرى تفضل طریقة الترخیص فو  ،اع المستهلكین حول منتجات الشركةانطب

بینما شركات أخرى تسعى إلى إحكام السیطرة الكاملة على  ،حصول على عائدات في المدى القصیرال

هو أسهل طریقة لدخول ) غیر المباشرر و المباش(عموما یعتبر التصدیرو  ،منتجاتها فتختار االستثمار المباشر

  . األسواق الخارجیة 

  و غیر المباشر التصدیر المباشر: المطلب األول 

المصدر طریقتین للقیام بعملیة التصدیر هما التصدیر المباشر حیث یقوم المصدر بالعملیة  مأما

هناك طریقة ، و بوسطاء متخصصینا باالستعانة التصدیریة بنفسه و التصدیر غیر المباشر یقوم المصدر هن

  .التصدیر المنظم حیث یقوم مجموعة من المصدرین باالشتراك في تنظیم عملیة التصدیر

  التصدیر المباشر:الفرع األول 

   یمكن استخدام هذا األسلوب في التصدیر لألسواق، و في المؤسسةهو إحدى مهام إدارة المبیعات و   

                                  

 .85المرجع السابق ،ص  1
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  .1كذلك األسواق الصغیرة مباشرة بسهولة و  عرفتها و دخولهاالقریبة التي یمكن م

استثمار سها مما یرافق ذلك مخاطر كبیرة و بموجب هذه الطریقة تقوم المؤسسات بعملیة التصدیر بنفو 

تعامل رة التامة على جهودها في البیع و في مقابل ذلك تحصل على عائد محتمل أكبر مع السیطعالي و مالي 

   :عدة قنوات یتم ذلك عبرو  مباشر مع المستهلكین

تنحصر صلي قسما خاصا لعملیات التصدیر و تنشأ هنا المؤسسة في بلدها األ :قسم التصدیر المحلي .1

 .القیام بعملیات البیع الفعلي للمنتجات المتعلقة بالتصدیر و مهام هذا القسم في أداء كافة األنشطة 

ق سیطرة أكبر في حیث تسمح بتحقیأو ما یسمى بالشركة التابعة : رع الجمعیات الدولیة أو الخارجیةف .2

 .یتعامل الفرع بجمیع السیاسات التسویقیة الخاصالسوق الدولیة و 

ة حیث هم هم عبارة عن أشخاص من الشركة ملحقین بدولة أجنبی: ممثلي مبیعات التصدیر المتجولین .3

ث یتم إعالم ، حیعلى معرفة جیدة بنظام وسیاسة ومنتجات المؤسسة واإلطالع المستمر لتغیرات الشركة

 . 2المنافسینمباشرة بتطورات أسواق التصریف وسلوك الزبائن و  الشركة

 وهنا نمیز بین فئتین من، 3یقومون ببیع منتجات المؤسسة نیابة عنها :الوكالء والموزعین األجانب .4

 4:ءالوكال

 .ل عمولةتحت اسم موكلهم ویؤدون ما یطلبه منهم مقاب العاملون الوكالء -

 .الوكالء المستوردون الذین ینصرفون لحسابهم الخاص ویقومون بشراء المنتوجات -

ولحسابه هذا  فالوكیل یكون مندوبا لمؤسسة ما بغیة التفاوض على بعض األعمال تحت اسم المشروع

والسعر وفي بعض األحیان  یعني أن المشروع یحتفظ بالسیطرة التامة على سیاسته بالنسبة إلى المنتوجات

نشاطه وتكون تعویضاته على شكل  ستقاللیة في تنظیم، ویحق للوكیل اال ن أن یقوم بالتصدیر مباشرةیمك

                                  

  .134رضوان محمود العمر،مرجع سابق،ص  1
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة تخصص تسییر مؤسسات،كلیة  إستراتیجیات التصدیرفي المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریةعماري جمعي، 2

  .135،ص2011قتصادیة و علوم التسییر، جامعة باتنة، العلوم اال
 .135نفس المرجع ،ص  3
دراسة حالة واقع التسویق الدولي في عینة –التسویق الدولي بین ضرورة التكیف مع أنظمة اإلدارة البیئیة و تحدیات المنافسة الدولیة مریم بروك، 4

في العلوم التجاریة ،كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر ، جامعة أطروحة دكتوراه غیر منشورة ،-من المؤسسات االقتصادیة 

 .5، ص  2016- 2015بسكرة ،
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أوامر المصدر، وعدم تمثیل لتزامات و إلى ا لكن بالمقابل یجب علیه الخضوعو  عمولة من األعمال المنفذة

  .غیرها من األمورمالیة و بائن، ومن مقدرتهم الللز  مؤسسات منافسة، والتأكد من السمعة التجاریة الجیدة

وسریعة وال یحتاج عموما یستخدم التصدیر المباشر على نطاق واسع ألنه یمثل طریقة سهلة و 

جیة  الهیمنة على عملیات البیع والحضور كما یسمح هذا األسلوب بدخول األسواق الخار  ،الستثمارات كبیرة

لكن إذا كان هذا النوع من التصدیر مفیدا في دخول بعض األسواق إال أنه ال یمثل  ،المباشر للبلد المستهدف

  .الطریقة األحسن في التصدیر في بعض الحاالت  

  التصدیر غیر المباشر :الثاني  الفرع

تي تتمیز بالغالب بأقل الأو شركات متخصصة في االستیراد والتصدیر و  یتم باستعمال وسطاء

إال أنه في  ،اته التي تسمح بتجنب بعض األخطاءخدمبفعل مساهمة معرفة الوسیط و  اطرةأقل مخاستثمار و 

  .1المقابل تعتبر اقل ربحیة من الطریقة المباشرة 

في هذه الطریقة تقوم الشركة بتعهید نشاطها التصدیري إلى أشخاص آخرین من نفس بلدها أو و 

  تجات الشركة في األسواق الخارجیة تعزیز منلحسابهم الخاص من أجل ضمان دعم و أجانب یعملون 

  :  2توجد عدة طرق للتصدیر غیر المباشر منهاو 

 ءات اإلجرااألسواق والبیع والشراء وٕارسال البضائع و یكلف المندوب باستكشاف  :مندوب البیع أو الشراء

  .یضمن الدفع للمورداإلداریة وتخلیص الفواتیر و 

  سوف نفصل (الشركة بمنح شخص ما الحق باالستغالل یعني أن تقوم  ):االمتیازات(منح التراخیص

 .)في ذلك في عنصر الحق

 المتالك جملة الكفاءات الالزمة  اإلمكانات إن الشركات لیس لدیها كافة :شركات التجارة الخارجیة

یع إذ ال بد لها من شركاء لب ....)،تغطیة المخاطر ،التمویل ،اإلمداد ،التفاوض،دراسة السوق(للتصدیر 

هنا تلعب شركات التجارة الخارجیة دورا هاما إذ تتدخل هذه و  ،اتها في األسواق الخارجیةمنتج

                                  

  .154فرحات غول،مرجع سابق،ص 1
  .138نفس المرجع،ص  2
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البیع في الخارج لمواد لم تقم بتصنیعها سواء بالمقاولة الشراء و الخاصة بأشكال محددة في المنضمات 

 .أو تحت أي شكل آخر من أشكال المتاجرة 

  التصدیر المشترك أو المنضم : الثالث  الفرع

فهو یشكل أسلوبا فریدا في  ،اهتمام خاص أو مشترك للتصدیر معاو عبارة عن تضامن عدد مصدرین ذوي ه

بهدف تحسین أنشطتها  تنظیم النشاط التصدیري حیث تقوم الشركات األعضاء باالشتراك في تنظیم معین

   : 1یمكن أن یظهر هذا األسلوب بأشكال قانونیةو  ،التصدیریة

یقوم على فكرة مفادها أن التعاون بین عدة شركات راغبة بالتصدیر سیكون اقتصادیا  :اإلتحاد التصدیري .1

الهدف األساسي هنا هو التصدیر بكثرة أفضل و  ،فعة من سلسلة من األعمال الفردیةأو أكثر فعالیة و من

 .القانوني للشركة باالستقالل المالي و  من االحتفاظ

یع یتم فیه قیام شركة كبیرة تمتلك شبكة توزیع في دولة أو هو أسلوب ب ):الحضانة( التصدیر المحمول  .2

ذا مة شركة صغیرة و حدیثة التصدیر و عدة دول أجنبیة بوضع هذه الشبكة مقابل عمولة محددة لخد

 .إمكانات ضعیفة ال تمكنها بالقیام بالتصدیر بمفردها 

  االتفاقات التعاقدیة: المطلب الثاني 

شركة في دولة أخرى یتم بمقتضاها نقل ل بین شركة دولیة و باط طویل األجارتهي عبارة عن 

التكنولوجیا أو حق المعرفة من الطرف األول إلى الطرف الثاني دون أي استثمارات في أصول مادیة من 

   .من أهم هذه االتفاقاتو    2طرف الشركة الدولیة 

  الترخیص : الفرع األول 

من جهة أخرى تتردد في االستثمار المباشر فعالة و ن إستراتجیة التصدیر غیر عندما تجد الشرك أ

اتفاق یسمح بموجبه لشركة یعرف الترخیص بأنه و  ،ة فإن الترخیص هو األسلوب األنسبفي األسواق الخارجی

                                  

  . 144-141رضوان محمود العمر،مرجع سابق،ص ص 1
  .154عماري جمعي ،مرجع سبق ذكره، 2
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حقوق  ،طرق وأسالیب اإلنتاج ،كنولوجیاالت ،العالمة التجاریة ،الملكیة الفكریة ،أن تستخدم براءة اختراع أجنبیة

   : ، وهناك أشكال مختلفة للترخیص هي1و هذا بمقابل أجر أو رسم یتفق علیه الطرفین  ،لیفالنشر والتأ

  الترخیص الرئیسي : أوال 

التكنولوجیا ي دولة أخرى أن تستخدم تقنیتها و بموجبه تسمح الشركة متعددة الجنسیة لشركة أخرى ف

معینة تدفعها متها التجاریة مقابل أجور التي تملكها أو تستخدم براءات اختراعها أو اسمها التجاري أو عال

  .2الشیراتون الشركة المحلیة، ومن أمثلتها شركة كوكاكوال، شركة برسیل، شركات الفنادق مثل هیلتون و 

  االمتیاز:  ثانیا

عمل معین هو شكل خاص من أشكال الترخیص حیث تقوم شركة دولیة بمنح حق امتیاز أداء و    

في مكان المتیاز خالل فترة زمنیة معینة و تحت االسم التجاري لشركة صاحبة الشركة محلیة في دولة أخرى 

  . 3تمتاز عقود االمتیاز باالستمراریة د مالي من الحاصل على االمتیاز و محدد مقابل الحصول على عائ

  عقود اإلدارة : الفرع الثاني

أن یكون للشركة  تعني تفویض شركة أجنبیة في إدارة منشأة وطنیة صناعیة أو خدمیة بدونو 

ذلك إطار عقد تورید معدات المصانع و  األجنبیة عالقة بملكیة المنشأة و أبسط هذه العقود تكون  مثال في

ة العقود المعقدة تكون عندما ترید الشركة األجنبیة إدار و  ،داتبهدف ضمان المشتري للتشغیل الجید للمع

  .4مارعائد معین على االستثالشركة ككل بهدف تحقیق الربح و 

  تسلیم المفتاح في الید : الثالثالفرع 

یرتبط ببناء المشروعات الكبرى في الدول النامیة حیث تلتزم شركة دولیة ببناء مشروع متكامل حتى 

قد تلتزم الشركة أیضا بتدریب العاملین و الفنیین لتشغیل المشروع و  ،و تسلیمه إلى المالكمرحلة التشغیل 

                                  

  .177،ص2009،دار المیسرة،عمان،الدوليالتسویق بدیع جمیل قدو،1
إستراتیجیة التسویق الدولي كمدخل لرفع تنافسیة المؤسسات االقتصادیة دراسة حالة مؤسسة بیفا للصناعة الغذائیة و صناعة بولطیف بالل، 2

القتصادیة التجاریة و علوم التسییر ،جامعة بسكرة ،مذكرة دكتوراه غیر منشورة في العلوم التجاریة ،كلیة العلوم ا البسكویت التركیة في السوق الجزائریة

 .  144، ص  2014/2015،
  .154عماري جمعي، مرجع سابق،ص  3
  .85،ص1997،دار األمین،بلد النشر غیر موجود،التسویق الدولي و المصدر الناجحیحي سعید علي عید، 4
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یمه یقوم البلد المضیف بدفع أتعاب المستثمر مقابل تقدو  ،للتشغیل اآلالت الالزمة ٕامداده بالمعدات و و 

یف تكلفة الحصول كذلك یتحمل البلد المضالتصمیمات الخاصة بالمشروع وطرق تشغیله وصیانته وٕادارته و 

العقود أنها  ینظر إلى األعمال الدولیة التي تتم على أساس هذه، و 1غیرها على التجهیزات واآلالت و النقل و 

الخدمات ما من حیث جودة التصمیم و التنفیذ و تحتاج عند إبرامها إلى خبرة و درایة واسعتین لیات معقدة و عم

  .2بعد إنجاز المشروع 

  عقود التصنیع :الرابعالفرع 

عبارة عن التصنیع في دولة أجنبیة بواسطة وكیل و ذلك باستخدام التكنولوجیا و المعرفة الفنیة التي 

عادة ما تقوم هذه األخیرة بتقدیم المساعدة الفنیة للشركة المحلیة في لحصول علیها من الشركة الدولیة و اتم 

هنا هو حق الملكیة الذي تحوز علیه الشركة المحلیة و المراحل األولى من بدایة المشروع و المیزة األساسیة 

عادة ما یتم عقد مثل ، و  3خال تغیرات علیها منه لها كامل الحریة في التصرف في التكنولوجیا بتطویرها و إد

ون أجور األیدي نامیة حیث تكشركة عامة أو خاصة في دولة اقیات بین شركة متعددة الجنسیة و هذه االتف

المواد الخام قلیلة التكلفة باإلضافة إلى التسهیالت التي تقدمها الدول النامیة للشركات العاملة منخفضة و 

قیام شركات و ،  IBMاألجنبیة ، و من أمثلة ذلك شركة هندیة تقوم بتصنیع أجهزة الكمبیوتر لصالح شركة 

  .4ة منخفضة بتصنیع مالبس لحساب شركة في بریطانیا نضرا لتوافر مواد النسیج بتكلففي هونغ كونغ 

 و التحالفات اإلستراتیجیة  االستثمار األجنبي المباشر:المطلب الثالث 

هم أشكال الدخول للسوق االستثمار األجنبي المباشر من أكل من التحالفات اإلستراتیجیة و  تعتبر

د ، حیث یمثل االستثمار األجنبي المباشر أعلى درجات المخاطرة عنالدولیة ویختلف كل شكل عن اآلخر

 .الدخول لألسواق الدولیة أما التحالفات اإلستراتیجیة تكون نتائجها طویلة المدى 

  

                                  

األجنبي غیر القائم على المساهمة و أثرها على التنمیة اإلقتصادیة في الدول  األشكال الجدیدة لتدفقات اإلستثمارطالل زغبة،عبد الحمید برحومة، 1

  .174،جامعة المسیلة،ص 11،مجلة العلوم االقتصادیة ، العدد  النامیة
 .42، ص 2007، دار حامد للنشر و التوزیع ، عمان ، األردن ،إدارة األعمال الدولیة علي عباس ،  2

،مجلة اقتصادیات شمال افریقیا ،جامعة  الصادرات الجزائریة خارج المحروقات باستخدام مقاربة التسویق الدوليبراق محمد،عبیلة محمد، دفع  3

  .128،ص4الشلف،العدد 
 .  42علي عباس ، مرجع سابق ، ص  4
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  االستثمار األجنبي المباشر: الفرع األول 

نشاط اقتصادي مصدره األساسي المدخرات الوطنیة سواء كانت لدى أفراد یمثل مصطلح االستثمار 

  .1أو مؤسسات أو المنشآت العامة أو الخاصة

ثمار في نضر االقتصادیین عملیة هادفة لتكوین رأس المال أو الزیادة في ذلك الرأس یعتبر االستو 

المتمثل في ألجنبي فهو الناشئ  عبر الحدود و أما االستثمار ا ،المال فهو عملیة تزید من المورد المالي للبلد

رؤوس األموال االستثماریة تقال حدودها اإلقلیمیة نتیجة النت خارج اإلطار الجغرافي للدولة و استخدام المدخرا

  .2تعظیم المنافع المحققة دولة أجنبیة بهدف جني اإلرباح و  شتى الموارد االقتصادیة إلىو 

شركة أو مؤسسة (االستثمار األجنبي المباشر هو االستثمار الدولي الذي یعكس حصول كیان مقیم و 

  .3د مافي اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقیمة في اقتصا) أو مصرف

قیامه بالمشاركة في كل االستثمارات في مشروع معین و  هو تملك المستثمر األجنبي لجزء من أوو 

  .4إدارة المشروع مع المستثمر المحلي أو السیطرة الكاملة أو التنظیم كل حسب نوع االستثمار

قة طویلة ى عالذلك االستثمار الذي یفضي إلالتنمیة على انه لمتحدة للتجارة و عرفته هیئة األمم او 

فة غیر التي سیطرة دائمتین للمستثمر األجنبي في فرع أجنبي قائم في دولة مضیاألمد حیث یعكس منفعة و 

أو أكثر من أسهم رأس المال % 10، أما صندوق النقد الدولي فعرفه بأنه تملك المستثمر ینتمي إلیها جنسیتها

  .5على التأثیر في إدارة المؤسسة  إلحدى مؤسسات األعمال على أن ترتبط الملكیة بالقدرة

من التعریفات السابقة نخلص أن االستثمار األجنبي المباشر هو قیام المستثمر األجنبي في دولة و 

للدولة المضیفة یتمثل وراءه منفعة للمستثمر األجنبي و  بنشاط یخلق من) دولة مضیفة (غیر دولته األصلیة 

                                  

مجلة كلیة العلوم ،جربة الصینیةدور االستثمار األجنبي المباشر في التنمیة االقتصادیة للدول النامیة مع إشارة خاصة للتعدنان مناني صالح، 1

  .361،ص2013االقتصادیة ،جامعة بغداد،العدد الخاص بمؤتمر الكلیة،
،أطروحة دكتوراه غیر منشورة في العلوم االقتصادیة ،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم تقییم االستثمار االجنبي المباشر في الجزائرسعیدي یحي، 2

  .2ص،2007-2006التسییر،جامعة قسنطینة،
، ندوة الثالثاء االقتصادي الثالثة و العشرون حول االقتصاد السوري و آفاق االستثمار االجنبي المباشر في الدول العربیةمصطفى عبد اهللا الكفري ، 3

  . 2، جمعیة العلوم االقتصادیة السوریة،دمشق،ص 15/01/2010المستقبل 
  .63سعیدي یحي ،مرجع سابق،ص  4
 .    253بالل ، مرجع سابق ، ص بولطیف 5
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أو نشاطات أخرى عن طریق نقل رؤوس األموال إلى البلد  ،تحویلشاط في عملیة استخراج، تصنیع ، هذا الن

خفضة األجر أو تقلیل المصاریف بسبب قرب المواد األولیة أو عمالة منالمضیف قصد تحقیق عائد أكبر و 

  .غیرهاتكنولوجیا متاحة و 

 )MNEs(أو Multinational Enterprises یكون المستثمر األجنبي في شركة متعددة الجنسیة و  

شركات لها انتشار واسع عبر العالم من حیث األسواق واإلنتاج وتكون في العادة التي تعرف على أنها و 

  .1منخرطة في ممارسة العمل الدولي

على األقل عشرة ( تعرف على أنها الشركة التي تسیطر على عدد معین من الوحدات اإلنتاجیة و 

التي تحقق نسبة هامة من اإلنتاج خارج الدولة و )  على األقل ستة دول( ن الدول في عدد معین م) فروع 

     .2)على األقل % 25( األم في إطار إستراتیجیة موحدة 

  التحالفات اإلستراتیجیة : الفرع الثاني 

ینطوي مفهوم التحالفات اإلستراتیجیة على مجموعة واسعة من العالقات التي تنشأ من مؤسسات 

یشیر مصطلح التحالفات اإلستراتیجیة العالمیة إلى اتفاقات و  ،هدف معینفي أقطار مختلفة لتحقیق متنافسة 

یعتبر التعاون بین المؤسسات في شكل تحالفات إستراتیجیة و  ،محتملین أو فعلیینتعاون بین منافسین دولیین 

تكنولوجیا اإلعالم  ،األدویة ،الطائرات ،الخصوص صناعة السیارات العالمیة موضوع العصر على وجه

و  ،جیا جدیدة خاصة بأشباه المواصالتفیلبس لتطویر تكنولو فمثال اتفاق بین شركتي سیمنس و  ،تصالواال

كانون على اتفاق یسمح لشركة كانون بتصنیع خط ماكینات تصویر متوسطة الحجم توقیع شركة كوداك و 

   .3على أن تباع تحت اسم كوداك

ٕاحالل و تكوین عالقة تكاملیة تبادلیة و نحویقصد بالتحالفات اإلستراتیجیة سعي شركتین أو أكثر 

  السیطرة  منه التحالف یؤدي إلىإلى خروج أحد األطراف من السوق و التعاون محل المنافسة التي قد تؤدي 

                                  

 :المؤتمر العلمي الدولي السابع بعنوان ،المعضالت األخالقیة و أثرها في تراجع أهداف عملیات الشركات متعددة الجنسیات غسان عیسى العمري ، 1

،  2009 11/11-10الخاصة ، األردن،،جامعة الزرقاء "اآلفاق - الفرص -التحدیات" األعمال تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة على منظمات

 . 6ص
الملتقى ،)دراسة تحلیلیة (متعددة الجنسیات بین تطبیق االقتصاد الحقیقي و تفعیل االقتصاد االفتراضي الشركات بن حاج جیاللي ،مغراوة فتیحة ، 2

 .2، ص 2012مارس  14- 13الجامعي خمیس ملیانة ، االقتصاد االفتراضي و انعكاساته على االقتصادیات الدولیة ، المركز:العلمي الدولي الخامس 
  .208،مرجع سابق،صالتسویق الدوليفرحات غول، 3
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  : من أشكالها ، و 1غیر الملموسةالمكاسب الملموسة و في األرباح و التشارك التهدیدات و المخاطر و  على

 في الثمانینات من القرن الماضي وأخذ یتزاید بین ظهر هذا النوع من التحالفات : التورید الخارجي

یشیر هذا النوع إلى تورید السلع بین أعضاء التحالف حیث یكسبها مزایا تخفیض التكالیف الشركات و 

یهدف ، و 2یعزز جودة المنتجیحسن الربح و األراضي و تكالیف األموال و  عن المتعلقة بالعمالة فضال

نتاج عن طریق الحجم االقتصادي وتطبیق عملیات اإلإلى تطویر الصناعات التحویلیة و  النوع هذا

 .3تبادل الخبراتاقتصادیات التشغیل و 

 هو عبارة عن عملیة تسویق تقوم بها شركات لصالح شركات أخرى مقابل عمولة : ت التسویقیةالعالقا

بناء وعا حیث یركز أكثر على التوزیع و ثر شیهو األكع مركز التحالفات اإلستراتیجیة و یعد هذا النو 

   .4اتفاقات الترویج المشترك

   هاإستراتیجیات تطویر الصادرات و : المبحث الثالث

تسعى لتحقیق معدالت عالیة لها  تعتبر التنمیة االقتصادیة مطلبا مهما بالنسبة للدول النامیة حیث

، دیدة المحركة للتنمیة االقتصادیةلة فهي القوة الجللصادرات دور مهم في ذلك حیث تحقق منافع كثیرة للدو و 

تلعب الصادرات دورا مهما في دعم االقتصادیات الوطنیة المختلفة في الدول النامیة و الدول المتقدمة حیث 

لهذا و  ،ة لتنفیذ خطط التنمیة االقتصادیةمن خالل توفیر العملة الصعبة الالزمة لتمویل المستوردات الضروری

 . خصیص جزء من هذا العمل إلبراز دور الصادرات في التنمیةكان یجب ت

  مفهوم الصادرات و أنواعها :المطلب األول 

 منهي تنمیته بنسبة كبیرة و مكونات الدخل القومي فهي تساهم فللصادرات أهمیة كبیرة فهي  تعد احد 

                                  

، جامعة  2، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، العدد  التحالفات اإلستراتیجیة كضرورة للمؤسسات االقتصادیة في ظل العولمةبن عزة محمد األمین ، 1

 . 33، ص2004الشلف ، 
دراسة میدانیة لعینة من مدراء شركات –دور التحالفات اإلستراتیجیة في تعزیز التوجه الریادي للمنظمة داودة ، دولفان أمین سلیمان ، محمد نورى  2

 . 348، ص  2014، العراق ، 2، مجلة جامعة زاخو ، العدد السفر و الطیران في محافظة دهوك 
 دراسة حالة تدویل بعض المؤسسات الجزائریة.، المتوسطة و الصغیرةاط المؤسسات الكبرى مساهمة لصیاغة إستراتیجیة لتدویل نشجوامع سماعین،3

 .203، ص 2015/2016،أطروحة دكتوراه غیر منشورة في العلوم االقتصادیة ،كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ،جامعو بسكرة ، 
 . 349سابق ، ص محمد نورى داودة ، دولفان أمین سلیمان، مرجع  4
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التطرق إلى دور الصادرات في التنمیة  لقبو  ،ي نصیب الفرد من الناتج القومي ومنه تحقیق التنمیةتساهم ف 

  .ٕالى كم قسم تنقسم ادیة یجب معرفة ماهیة الصادرات و االقتص

  مفهوم الصادرات : الفرع األول 

وهي السلع  ،تقوم الدول ببیعها إلى الخارجالخدمات التي تمثل الصادرات مجموع قیم السلع و 

حدث ولة فنقول أن هناك صادرات عندما تي الدالتي ترسل من المقیمین إلى غیر المقیمین ف الخدمات و 

تمثل الصادرات واحدة من أهم مصادر العملة األجنبیة  و  ،غیر المقیمینغیرات في الملكیة بین المقیمین و ت

  .1التي تساعد على زیادة العملة الصعبةخفف الضغط على میزان المدفوعات و التي ت

یتم نقلها إلى غیر المقیمین في تنتجها الدولة وتحولها و ت التي الخدماوتعرف على أنها قیمة السلع و 

  . 2الدول األخرى

  أنواع الصادرات :الفرع الثاني

  : یمكن تقسیم الصادرات إلى 

  هي السلع المادیة الملموسة التي تعبر الحدود الجمركیة تحت نضر و  ):الملموسة(الصادرات المنظورة

هذا و  ،غیرهاو وأجهزة الكمبیوتر  غیر النقدي الذهبنسوجات و السیارات والمالقطن مثل  الجمركیة سلطاتها

  . 3ال یزال الشكل األساسي في المعامالت التجاریة بین الدولدرات هو األقدم و الشكل من الصا

  الخدمات أي صادرات غیر  هذه الصادرات تمثل صادراتو  ):تجارة الخدمات (الصادرات غیر المنظورة

 : هي مفصلة و موضحة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات كما یلي ملموسة و 

نیة على الجویة الوطوالمالحة البحریة و  دخل شركات النقلوتتمثل  :المواصالت واالتصاالت .1

 عوائد المرور التي تدفعهادماتها التي یستفید منها األجانب، وٕایرادات هیئات الموانئ الوطنیة و خ

 ٕایرادات هیئات البریدو  األجنبیة مقابل األراضي أو المعابر المائیة اإلقلیمیة النقل و المالحةشركات 

  

                                  

،مجلة تنمیة الرافدین،كلیة اإلدارة و االقتصاد،جامعة أثر الصادرات على تدفق االستثمار األجنبي المباشر في دول عربیة مختارةدینا أحمد عمر ، 1

  .131، ص2007، )29(85الموصل،العدد 
2 Kada Akace، Comptabilité Natonal، Office des Publications Universaires،Alger،1987،p138 . 

  .282،ص2003الدار الجامعیة اإلسكندریة،مصر،،-التجارة و التمویل-االقتصاد الدوليكامل بكري، 3
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 . 1هیئات أجنبیةخدمتها ألفراد أجانب أو شركات و  التلفونات الوطنیة عنوالتلغراف و 

علقة بالتأمین على نقل البضائع تشمل المدفوعات الدولیة المتو  :إیرادات شركات التأمین الوطنیة .2

  . 2عملیات إعادة التامین لألطراف األجانب الحیاة والتامین ضد الحوادث و  والتأمین على

اإلیرادات السیاحیة من األجانب ومدفوعات الوكالء تشمل و : الدولةاإلقامة خارج السفر والسیاحة و  .3

 .الهیئات األجنبیة المقیمة داخل البالد و 

ى الشركات أو الهیئات األجنبیة لقروض إلتشمل اإلیرادات المتحققة من  فوائد او : إیرادات استثماریة .4

 .كذلك أرباح االستثمارات الوطنیة و 

 .3الهبات و المنح من الدول األجنبیة  .5

، فالصادرات المؤقتة هي التي یعاد الصادرات على أساس أنها مؤقتة ونهائیة یمكن تصنیفو 

إعادة استیرادها مرة أخرى، حها ثم استیرادها بعد تصدیرها  ألغراض معینة مثل تصدیر آالت لغرض تصلی

 .  الصادرات النهائیة هي التي تصدر نهائیا و 

  الصادرات في الفكر االقتصادي : المطلب الثاني 

اعتبره ركنا ت في نشاط التصدیر أهمیة كبیرة و شمل الفكر االقتصادي عددا من األفكار التي رأ

 فیما یلي لمحة عن األفكار االقتصادیة و  ،كنمیة االقتصادیة للدول النامیة والمتقدمة كذلأساسیا في الت

ات في الفكر االقتصادي أهمیتها حیث تبین مكانة الصادر یما وحدیثا و نظرتها إلى الصادرات و المختلفة قد

   .ادرات في الفكر االقتصادي الحدیثأخیرا الصالتجاري والفكر االقتصادي الكالسیكي و 

  التجاري  الصادرات في الفكر االقتصادي: الفرع األول

أكد التجاریون على أن الوسیلة الفعالة لتحقیق القدر األكبر من المعادن النفیسة أو الثروة لألمة  هي 

التجارة الخارجیة كما دعوا إلى تسخیر كل النشاطات االقتصادیة األخرى كي تكون في خدمة التجارة 

ما طالبوا بضرورة تدخلها المتكامل في الحیاة ٕانتهم في تدخل الدولة في التجارة و لم تقتصر متطلباو  ،الخارجیة 

كما طالبوا كذلك بتدخل ،ذلك من أجل تحقیق هدف جمع الثروة لألمة و االقتصادیة لضمان نجاح التجارة 

                                  

 .201، ص 2007،الدار الجامعیة ، االسكندریة ، مصر ، االقتصادیات الدولیةعبد الرحمان یسري أحمد ، 1
  .285كامل بكري ، مرجع سابق ، ص 2
 .  201، مرجع سابق ، ص  عبد الرحمان یسري احمد 3
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خاصة وذلك بتشجیع الصادرات وتقیید الواردات و  1الدولة من أجل تنظیم عالقاتها التجاریة مع الدول األخرى

الفضة إلیها یشیر ضا في میزان المدفوعات لصالحها وتجلب الذهب و تستطیع أن تخلق فائالكمالیة منها حتى 

رواد المدرسة التجاریة كذلك  أن جمیع الدول التي تقوم بینها عالقات تجاریة ال تحقق فائض في المیزان 

مستمر في  تكوین فائضواعتبر التجاریون أن تحقیق و ، 2هنا یمكن تدخل الدولة احد و التجاري في وقت و 

الحصول على الصادرات هو المصدر الرئیسي لتعزیز القدرة الشرائیة التي تستطیع الدولة من خاللها 

  : 3قد تمثلت سیاسة تشجیع الصادرات لدیهم فيو  ،احتیاجاتها من الخارج

 تشجیع الصادرات من السلع الصناعیة بكافة الوسائل.  

 خاصة في البلدان األسواق الخارجیة الجدیدة و تساب اكل بشكل مستمر على توسع وٕایجاد و العم

 .المكتشفة حدیثا 

  المعونة المالیة لبعض الصناعات التصدیریة المواجهة للمنافسة الخارجیة تقدیم الدعم و. 

  تخفیض نفقات  إنتاج السلع التي تصدر إلى الخارج من خالل سیاسة األجور المنخفضة. 

  ة للتصدیرإنشاء المستودعات الكبیرة للسلع الجاهز.  

  الموانئ التي من شأنها مساعدة الصادرات على التطورإنشاء المناطق الحرة و. 

 الصادرات في الفكر االقتصادي الكالسیكي: الفرع الثاني 

اعتبروا  نظریتهم نقطة انطالق اریة لم تكن مفصلة و اعتبر رواد المدریة الكالسیكیة أن النظریة التج

خالل قیامهم بذلك و تحملوا مسؤولیة تبیین فوائد التبادل التجاري بین الدول و في تحلیل نظریة التجارة الدولیة 

 الثاني هو تحدید النفع العائد منف على أسباب التجارة بین الدول و قاموا بتفسیر ثالثة أمور، األول هو التعر 

  .4ث هو كیفیة تحقیق التوازن بین الدول في حالة وقوع خلل في العالقات الدولیةالثالالتبادل التجاري و 

الحد من والتبادل التجاري و بالحریة االقتصادیة  من رواد هذه المدرسة هو آدم سمیث الذي نادىو 

لیه من الرقابة عحد من دورها في تنظیم االقتصاد و الفي الشؤون االقتصادیة لألفراد والمؤسسات و  تدخل الدولة

                                  

  .7وصاف سعیدي،مرجع سابق،ص 1
 .34،ص2007،دار المیسرة للنشر و التوزیع،عمان ، األردن، االقتصاد الدولي نظریات و سیاساتعلي عبد الفتاح أبو شرار ،  2
 .7وصاف سعیدي ، مرجع سابق ، ص  3
 .  46،  ص 2003طباعة و النشر ، اإلسكندریة ،مصر ، ، الفتح لل العالقات االقتصادیة الدولیةزینب حسین عوض اهللا ، 4
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رأى آدم سمیث أن التجارة الحرة للدول تكون ، و 1حیث فرض الرسوم على الواردات من طرف الجمارك 

جها بكفاءة أكبر من باقي الدول بالتخصص في اإلنتاج أي إنتاج السلع التي تمتلك فیها میزة نسبیة أو تنت

تحقق مكسب لجمیع الدول في آن واحد منه یمكن أن ی تتوفر لدیها میزة نسبیة فیها و تستورد السلع التي الو 

من جهته ریكاردو اعتبر أن العمل أساس القیمة أي أن و  2دون تحقق مكسب لدولة على حساب دولة أخرى 

قیمة السلعة تحددها ساعات العمل التي المبذولة في إنتاجها أو تصنیعها فالسلعة التي یستغرق إنتاجها 

  .3تغرق في إنتاجها ساعة واحدة ساعتین تكون قیمتها ضعف السلعة التي اس

في االقتصاد تناول مفكرو مدرسة الكالسیك بیان دور الصادرات في توسیع القاعدة اإلنتاجیة و 

تحریك االستثمار على وجه یضمن الحصول على أكبر كفایة ممكنة من استخدامات لة المتزایدة و تحقیق الغو 

فقد  ،ستثمار في میدان السلع التصدیریةالخارجیة لالالموارد المحلیة إلى جانب اجتذاب رؤوس األموال 

رة الخارجیة على تراكم رأس المال عن طریق ما یترتب على التخصص أوضح الفكر الكالسیكي أثر التجا

ثمار كنتیجة توفیر حوافز االستالدخل الحقیقي وزیادة االدخار و الكفء للموارد االقتصادیة من ارتفاع في 

  .4الستفادة من اقتصادیات الحجم الكبیراالتساع إطار السوق و 

  : الحدیث االقتصادي الفكر في الصادرات:الفرع الثالث

 الدخل مكونات كأحد الصادرات دور أهمیة تحلیل في البالغ االهتمام برزو  كینز جاء في هذه الحقبة

 المباشرة، قیمتها من أكبر بصورة الدخل بزیادة المضاعف عمل خالل من الصادرات تسهم حیث القومي

دور  اتجاه  االقتصادیین من سبقهم لما مغایرة نظر وجهة یحملون الذین االقتصادیین من عدد وظهر

 استحالة إلى Myrdalأشار  حیث Nurkse) ،( Myrdal منهم االقتصادیة، التنمیة عملیة في الصادرات 

 الرأسمالیة للدول السیطرة الكبیرة ظل في النامیة للدول االقتصادي النمو في فاعل بدور الخارجیة التجارة قیام

 الفقیرة الدول ونهب للثروات استغالل من الدول هذه تمارسه وما الدولیة االقتصادیة العالقات على

 العالم في النفوذ األسواق ومناطق على للسیطرة الدول هذه بین الكبیرة المنافسة إلى باإلضافة ،)الضعیفة(

 أثره یرجع ما غالبا النامیة في الدول الصادرات قطاع في یحدث تقدم أي أن ، ویرىالمال أرس في وتحكمها

                                  

 . 68، ص مرجع سابقعلي عباس ،  1
 . 10، ص 1993الدار الدولیة للنشر و التوزیع ، القاهرة ،  –، دیوان المطبوعات الجامعیة  االقتصاد الدوليدومنیك سلفادور ،  2
 .  68علي عباس ، مرجع سابق ، ص  3
 .  7مرجع سابق ، ص  وصاف سعیدي ، 4
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 قطاعات على اقتصرت التي عوائد استثماراتها إلى إضافة األولیة، للمواد المستوردة الصناعیة الدول إلى

 فضال االقتصادي النمو النتشار أداة الخارجیة التجارة أن یرى فإنه Nurkseاألولیة أما  المواد كإنتاج معینة

 الخارجیة التجارة لعبته الذي بالدور ذلك على مثاال وضرب كفاء، أكثر توزیعا الموارد لتوزیع وسیلة كونها عن

 الجانب بهذا االهتمام ضرورة على أكد كما واألرجنتین، إفریقیا وجنوب استرالیاو  كندا مثل الحدیثة البلدان في

 النامیة، للدول إنمائي بدور الخارجیة قیام التجارة بإمكانیة یتعلق بما تشاؤمه بین ذلك و إزاء النامیة الدول في

 إلى اللجؤ یجعل الذي األمر عدیدة عقبات المتقدمة من الدول أسواق إلى صادراتها تواجه ما نتیجة وذلك

  .1ضرورة من أكثر تنمیة الصادرات

  إستراتجیات تطویر الصادرات  :المطلب الثالث 

الصادرات مكانة هامة في الفكر االقتصادي المرتبط بالتنمیة االقتصادیة للدول النامیة احتلت تنمیة 

 مما أوجب على الحكومات رسم إستراتجیات كلیة لتنمیة صادراتها حیث تعمل هذه االستراتجیات على تحقیق

منه صاد الدولي و خول إلى االقتاالقتصاد العالمي العالمي مما یسمح بالداالندماج بین االقتصاد الوطني و 

  .االندماج معه 

  إستراتجیة تطویر الصادرات مفهوم : الفرع األول 

إلستراتیجیة تطویر الصادرات أهمیة كبیرة حیث تسعى الدول إلى تنمیة صادراتها قصد تحقیق منافع 

  كذلك دفع عجلة التنمیة لدیها جلب اكبر قدر من العملة الصعبة و منها 

یع الصادرات عن طریق حث الطلب الكلي في اقتصادیات الدول یقصد بتطویر الصادرات تشجو 

المالیة التي تهدف في مجموعة من السیاسات التسویقیة و  التي تمتلك أجهزة إنتاجیة مرنة عن طریق إتباع

عالمیة محاولة مالئمتها مع األسعار السعریة في السلع المراد تصدیرها و مضمونها إلى تصحیح التشوهات ال

  اسات التي یمكن من خاللها اختیار األسواق التصدیریة التي تتناسب مع مستویات اإلنتاج بما ٕاجراء الدر و 

  .2االستفادة من ممیزات اإلنتاج الكبیركن من استغالل الطاقات العاملة و یم

                                  

،مجلة جامعة 2011-1994دراسة قیاسیة للفترة :آداء الصادرات الفلسطینیة و أثرها على النمو االقتصاديعمر محمود أبو عیدة، 1

 .152،ص2013،غزة،15،المجلد 1األزهر،العدد
مؤسسة االقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ االقتصادي الملتقى الوطني األول حول ال،التجارة االلكترونیة كأداة لتنشیط الصادراتوصاف سعیدي، 2

  . 91، جامعة ورقلة ،ص 2003أفریل  23-22،الجدید
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ٕاعفاءات ة و من جانب الحكومة تتدخل بدورها في هذه اإلستراتیجیة من خالل تقدیم مساعدات نقدیو     

و یؤدي تقدیم الدعم  ،ت لمنتجي السلع المخصصة للتصدیرتقدیم أشكال أخرى من التسهیالضریبیة أو 

الحكومي للمصدرین إلى تمكینهم من عرض منتجاتهم في األسواق الخارجیة بأسعار منخفضة نسبیا مما یزید 

  .من قدرة تلك المنتجات على المنافسة 

األجنبیة في األسواق  على منافسة المنتجات هذه اإلستراتیجیة تزید من قدرة المنتجات المحلیةو 

مدها بأسباب البقاء فحسب بل لخدمة لتقویة مركز الصناعات الوطنیة و  تلجأ إلیها الحكومة لیسالخارجیة و 

   .1تأمین مصادر النقد األجنبيقیق الفائض في المیزان التجاري و أغراض اقتصادیة متعددة منها تح

   المداخل اإلجرائیة و المداخل اإلستراتیجیة لتطویر الصادرات : الفرع الثاني 

اآللیات على ا القیام بمجموعة من اإلجراءات و تنمیة صادراتها یجب علیهلكي تقوم الدولة بتطویر و 

فائهم ٕاعواء فیما یخص التمویل للصادرات وتقدیم تسهیالت وٕاعفاءات للمصدرین و مستوى جمیع المجاالت س

من جهة أخرى یجب على المصدر مراعاة جودة المنتوج الموجه و  ،هذا من جهة من بعض الضرائب

وغیرها من  تعدیل المنتوج لیتماشى مع المواصفات الدولیة بالقیام ببحوث التسویق الدولي و  للتصدیر

 منها ماهوو  )إجرائیة (لها مداخل عدیدة تمكنها من تطویر صادراتها منها ما هو قصیر المدى اإلجراءات، و 

  :، كما هو موضح في الشكل الموالي )إستراتیجیة (طویل المدى

  

  

  

  

  

  

                                  

  .166، ص2007، دار الثقافة اانشر و التوزیع،عمان، االقتصاد الكليأحمد األشقر، 1
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  مداخل تطویر الصادرات): 1-2(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة  : المصدر 

 مداخل تطویر الصادرات

 )إستراتیجیة (مداخل طویلة األجل  )إجرائیة(مداخل قصیرة المدى 

سیاسات تحسین جودة الصادرات 

 و مناخ االستثمار 

 الصادرات تمویل

 ضمان ائتمان الصادرات

 تخفیض الرسوم الجمركیة

 دعم الصادرات

 اإلغراق

 التكتالت االقتصادیة

 جودة المنتجات

 التظاهرات المحلیة و الدولیة

 خدمات النقل

 إقامة نظام ترویج الصادرات

 تخفیض قیمة العملة
التوجه ( الوارداتإستراتیجیة إحالل 

 )نحو الداخل

التوجه ( إستراتیجیة تنمیة الصادرات 

 )نحو الخارج 
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 ) قصیرة المدى (المداخل اإلجرائیة :أوال 

حدث تعدیالت إن تخفیض قیمة العملة سیاسة قدیمة حیث عند التخفیض ی: تخفیض قیمة العملة  )1

السلع المحلیة الموجهة فعند تخفیض قیمة العملة تنخفض بذلك أسعار  ،میزان المدفوعاتعلى 

 .منه ارتفاع الطلب على الصادرات المحلیة للتصدیر و 

فتخفیض قیمة العملة هو تعبیر عما یحدث من نقص في سعر صرف العملة الوطنیة مقوما بالعمالت 

ات سعر فهي تسمح لتقلب ،الصرف تدخل الدولة في سوقاألجنبیة و ذلك في ظل حریة سعر الصرف دون 

عموما انخفاض قیمة العملة هو ارتفاع  أسعار و  ،الصرف وفقا لحركة العرض والطلب على النقد األجنبي

  . 1صرف كل العمالت بالنسبة إلى هذه العملة 

رفع األثمان  تخفیض سعر الصرف یترتب علیه تخفیض األثمان المحلیة مقومة بالعمالت األجنبیة و

   .و منه ارتفاع الطلب على الصادرات المحلیة  الخارجیة مقومة بالعملة الوطنیة

ج االختالل في میزان المدفوعات وذلك بتشجیع أسباب تخفیض قیمة العملة یأتي في مقدمتها عالو 

جیع استیرادها تشتصدیر رؤوس األموال إلى الخارج و تقیید الواردات كما أنه یعمل على الحد من الصادرات و 

  .من الخارج 

قد یكون التخفیض بهدف زیادة دخل بعض الفئات المنتجة و تخفیف عبئ مدیونیتها و ذلك لتسهیل و 

باإلضافة إلى حمایة ،تصریف منتجاتها في األسواق الخارجیة أو لتدهور أثمانها في األسواق العالمیة 

كلة البطالة في االقتصاد القومي حیث ینتج الصناعات الناشئة و قد یهدف التخفیض أیضا إلى عالج مش

  .عنه التوسع في الصناعات التصدیریة 

و من أبرز اآلثار االقتصادیة لتخفیض سعر الصرف ما یتعلق بقیمة كل من الصادرات و الواردات بما 

یترتب علیه من انخفاض ثمن الصادرات المحلیة و ارتفاع قیمة الواردات األجنبیة و هذا األثر یتوقف على 

التخفیض لزیادة عبئ عادة ما یؤدي ألثمان الناشئة عن هذا التخفیض و درجة مرونة الطلب لتغیرات ا

المدیونیة للدولة حیث أن تقویم االلتزامات أن الدیون المستحقة یكون بعملة الدولة ذات الحق أو بعملة أجنبیة 

   .أخرى متفق علیها

                                  

مع التركیز على انتقال رؤوس األموال في بلدان أثر تخفیض سعر الصرف على بعض المتغیرات االقتصادیة صبحي حسون الساعدي ،أیاد محمد ،  1

  .  90، ص2011،العراق،4المجلد 7، مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادیة و االداریة،العدد مختارة
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النقدي في كل من الطلب الداخلي للتخفیض أثر مباشر على مستوى النشاط االقتصادي یشترك مع أثره و 

ن زیادة الصادرات ذلك بما یؤدي إلیه مستوى الدخل في االقتصاد القومي و الخارجي إذ یؤدي إلى رفع مو 

    .1على أن ارتفاع مستوى الدخل یؤدي كذلك إلى زیادة الطلب المحلي على الواردات  ،ونقص الواردات

  : العالقة بین تخفیض قیمة العملة و تطویر الصادرات   )أ 

ي و إزالة الخلل منه و ذلك یفسر بأن تخفیض قیمة تحسین المیزان التجار یؤدي تخفیض قیمة العملة إلى 

هذا ما یجعل السلع المحلیة رخیصة الثمن إذا ما قورنت بالسلع جعلها رخیصة أمام باقي العمالت و العملة ی

هذا ما یجعل المستوردون األجانب یتجهون إلى شراء السلع الوطنیة التي و  ،األجنبیة في الدول األخرى 

تنخفض استیراداته  من السلع ة المحلیة فترتفع صادرات البلد و بسبب انخفاض قیمة العملأصبحت أقل تكلفة 

   .2األجنبیة 

علیه فالعالقة بینهما عالقة سببیة حیث أن تخفیض قیمة العملة هي سبب في زیادة الصادرات لما تملكه و 

صادراتها منخفضة الثمن من میزة في السعر حیث تكون الدول التي تطبق هذه السیاسة مثل الصین تكون 

  .مقارنة مع صادرات الدول األخرى 

  : العوامل المحددة لنجاح أو فشل سیاسة تخفیض قیمة العملة   )ب 

إن العجز المستمر في میزان المدفوعات یؤدي إلى تدهور االحتیاطات الدولیة لدى الدولة من العمالت 

فتؤدي هذه الظروف لتدهور القیمة الخارجیة للعملة  األجنبیة و كذلك تزید التزامات الدولة تجاه الدول األخرى

فإذا كانت السلطات النقدیة للبالد قد حددت سعرا  ،طلب على العمالت األجنبیة األخرىالوطنیة فیزداد ال

رسمیا لعملتها فهي ال تستطیع المحافظة علیه إال بإجراء تخفیض رسمي للقیمة الخارجیة للعملة الوطنیة قصد 

فیما یلي سیاسة أدوات أخرى لتحقیق الهدف و و تستخدم كذلك إلى جانب هذه ال ،السابقة  تصحیح األوضاع

  : 3نتیجتین تم التوصل إلیهما

  قیمتها ن یؤدي إلى نقص كمیات الواردات و إن تخفیض قیمة العملة یجب أ: الطلب على النقد األجنبي

أن تكون مرونة الطلب الداخلي للسلع هو قص العملة األجنبیة بشرط أساسي و بالعملة األجنبیة و منه ن

                                  

  . 294-293، ص ص 2005،الدار الجامعیة الجدیدة،االسكندریة، مصر، االقتصاد الدوليزینب حسین عوض اهللا، 1
  .91جع سابق، صصبحي حسون الساعدي، مر  2
  . 256-257،ص ص 2007،الدار الجامعیة ،مصر،االقتصادیات الدولیةعبد الرحمان یسري أحمد ، 3
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فكلما كانت مرونة الطلب الداخلي على الواردات كبیرة كلما كان النقص في  ،المستوردة أقل من الصفر

  .الطلب على العملة األجنبیة و العكس

  یؤدي إلى زیادة كمیات إن تخفیض القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة ال بد أن : عرض النقد األجنبي

  :یتوقف على مرونة الطلب الخارجيلكن تنمیة الصادرات بالعملة األجنبیة و  ،هذا ما یهمنادرات و الصا

  فتزداد قیمة الصادرات بالعملة األجنبیة إذا كان الطلب الخارجي على الصادرات مرونته كبیرة.  

  تنقص قیمة الصادرات بالعملة األجنبیة إذا كانت مرونة الطلب الخارجي على الصادرات قلیلة و. 

   ٕاذا كانت المرونة تساوي الواحد تظل قیمة الصادرات بالعملة األجنبیة بدون تغیرو.  

  1: حیث تعطى مرونة الطلب الخارجي على الصادرات بالصیغة التالیة 

                                                                                    E�
��

=
��

�
��

�

  

 Ex :مرونة الطلب الخارجي للسعر على الصادرات المحلیة،  

x : الطلب الخارجي على الصادرات المحلیة  

Dx: التغیر في الطلب الخارجي على الصادرات المحلیة  

p: أسعار الصادرات  

Dp : التغیر في أسعار الصادرات  

الدخول سیة ألي مؤسسة ترغب في التصدیر و یعتبر التمویل من األنشطة الرئی :تمویل الصادرات )2

من و  ،وفیر االعتمادات المالیة الالزمةإلى عالم المنافسة الدولیة فال یمكن القیام بأي خطوة بدون ت

  ،لیة الكافیة دفعها إذا لم تتوفر التدفقات المارة المؤسسة على تنمیة الصادرات و جهة أخرى تقل قد

 

 

                                  

،جوان 4،مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،جامعة الشلف،العدد  الدینار الجزائري بین نظریة أسلوب المرونات و إعادة التقویممحمد راتول، 1

  .235،ص2006



 إستراتیجیات تطویر الصادرات : ............................................................الفصل الثاني

64 

 

  .1فنجاح الدول المتقدمة في تنمیة صادراتها اقترن بتوفیر مصادر لتمویل صادراتها

كما مصادر تمویل عملیات التصدیر تكون باعتماد الشركة على الذات أو اللجوء إلى مصادر خارجیة و 

   :2یلي

  عملیات أخرى مشتركة و یات لها فروع ومشروعات إن الشركات متعددة الجنس: المصادر الداخلیة

 .تستطیع االعتماد على إمكانیاتها الداخلیة لتجمیع األموال الالزمة لعملیات التصدیر كلها أو جزء منها 

  ه تلجأ منوال تفوق قدرة الشركة الداخلیة و یتطلب تمویل عملیات التصدیر عادة أم: المصادر الخارجیة

لتجاریة صادر إلى مؤسسات تمویل خاصة كالبنوك ایمكن تقسیم هذه المو  ،إلى مصادر خارجیة للتمویل

   .مؤسسات تمویل ذات طابع إقلیمي أو دولي مثل مجموعة البنك الدوليومؤسسات تمویل حكومیة و 

 ضمان ائتمان الصادرات  )3

أهم و  غیر تجاریة أثناء قیامه بإجراءات العملیة التصدیریةلمصدر إلى مجموعة أخطار تجاریة و یتعرض ا

   : هذه المخاطر

  تكون نتائجها عدم ها المستورد أو أوضاعه المالیة و هي األخطار التي یكون مسبب: األخطار التجاریة

یعني ذلك المستورد أو إعساره أو تصفیته و  منها إفالسصدر لمستحقاته في الوقت المحدد و استالم الم

فع دیونه في الموعد دهذا ما یجعله ال یالمستورد أو إذا تقررت تصفیته و  صدور حكم قضائي بإفالس

أو امتناع المستورد عن دفع ما استحق علیه للمصدر أو رفض المشترى استالم البضاعة  ،المتفق علیه

یعني ذلك  امتناعه استالم مستندات البضاعة المشحونة رغم قیام المصدر بالوفاء بجمیع المشحونة و 

 .3التزاماته قبل المستورد

 دولة  هو التي یكون السبب فیهاالمستورد و المخاطر التي تخرج عن إرادة  وهي: خطار غیر التجاریةاأل

 4المستوردة  جة اضطرابات خارجة عن إرادة دولةتكون نتی عبور البضاعة أو اتالمستورد أو قنو 

                                  

  .273مرجع سابق، صیحي سعید علي عید ،   1
  .277نفس المرجع ، ص  2
، 2002، 2ر، مجلة العلوم اإلنسانیة ، جامعة بسكرة، العددآلیات ضمان ائتمان و تنمیة الصادرات حالة الجزائ ،وصاف سعیديقدي عبد الجید ، 3

  . 5ص
 .5نفس المرجع ، ص  4
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ضمان   Jeambastinیعرف  علیه فیكون المصدر هنا مضطر إلى عملیة تامین صادراته حیث  و 

قد تكون و ( ساط لهیئة التأمین أو الضمان ة تأمینیة تسمح للدائنین مقابل دفع أقائتمان الصادرات بأنه أدا

من تغطیة مخاطر عدم السداد للدیون الناتجة عن األشخاص ) هیئة حكومیة أو خاصة أو مختلطة 

  .1العاجزین 

 یعرف أیضا على أنه شكل من أشكال التأمین یقوم بضمان األخطار التي قد یتعرض لها المتعاملو 

االقتصادي في األسواق الدولیة، ویكمن هذا الضمان في تأمین القرض الذي یقدم للمستورد، بحكم أن 

غالبیة المبادالت التجاریة الدولیة الیتم تسدیدها فورا حتى ولو لیوم واحد، وبالتالي فإنها تتم  بآجل، مما 

  .2هنا هو القرض ، إذا الشيء المؤمن"یجعل ضمانها مهم لتفادي األخطار الممكن حدوثها

من هذا المفهوم نستخلص أن ضمان االئتمان نضام تأمین لتعویض الخسائر الذي یعد مبدأ أساسیا و 

دین قابل للتغطیة بتأمین القرض ووجود حالة عدم وجود حق في الین ووجود شيء مؤمن وهو الدین و للتأم

  .أشخاص معروفون مسبقا و هذه مكونات التأمین العادي الدفع وعدم القدرة على السداد و 

 : یمكن إبراز أهمیة ضمان ائتمان الصادرات فیما یلي و 

 فعملیة البیع إلى الخارج تقتضي شروط  :حمایة المصدر من أخطار الدفع في صفقات التصدیر

لومات ائتمانیة أكثر مخاطرة من البیع في السوق المحلي، نتیجة صعوبة الحصول على المع

الدقیقة حول المشتریین والموردین األجانب، وقدرتهم المالیة من جهة، وكذا لحالة عدم التأكد، أو 

  .عدم الیقین التي تعیشها العالقات االقتصادیة الدولیة من جهة ثانیة

  حیث یعد "عندما ال یكون المورد في مركز یسمح له بتمویل صفقاته بنفسه، : تمویل العملیة التصدیریة

صدرا هاما في التمویل الخارجي للدول النامیة ، فقد بلغت مع بدایة التسعینات قروض الصادرات م

من مدیونیة الدول النامیة اإلجمالیة، في حین بلغت قروض الصادرات  ) 1/5 (المؤمنة طویلة األجل

 .من مدیونیة الدول النامیة قصیرة األجل ) 1/2 (المؤمنة قصیرة األجل

 المغطاة بالضمان طالما أن المتداولین لهذه : وراق التجاریة المرتبطة بعملیات التصدیرتنشیط تداول األ 

                                  

  .3قدي عبد المجید ، وصاف سعیدي ،مرجع السابق، ص 1

الملتقى الدولي حول سیاسات التمویل وأثرها   ، التونسیة نموذجا COTUNACEضمان ائتمان التصدیر في البلدان النامیة  ،وصاف سعیدي  2

  .  2،ص جامعة بسكرة ،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ، -دراسة حالة الجزائر والدول النامیة  -على االقتصادیات والمؤسسات
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  .األوراق مطمئنون للحصول على قیمتها عند استحقاقها وآمنون خطر الرجوع علیهم عند الوفاء بها

 دون الحاجة الالزمة لتمویل  التجارة الخارجیة :القطاع المصرفي على توفیر التسهیالت االئتمانیة  تحفیز

إلى قیام البنوك المركزیة بمنح الضمانات الالزمة أو دون الحاجة إلى اشتراط توفر اعتماد مستندي معزز 

 1.كوسیلة مقبولة للدفع

 ترفع من جدارة المصدر في الحصول على االئتمان مما لضمان من جودة كمبیالة التصدیر و ترفع وثیقة ا

 .یؤدي إلى تحریك رؤوس األموال التي لم تكن من الممكن إتاحتها بطریقة أخرى 

  توفیر شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثیلة في األسواق الدولیة من خالل تقدیم شروط

  .شروط دفع  میسرة للمشتري

  الصادرات ألن التطور االقتصادي یسمح بالتخلص من فائض اإلنتاج في حالة تشجیع تنشیط و تشجیع

  .السوق المحلي بضمان دین المصدر یدفعه إلى التصدیر رغم المصادر التي قد تؤثر على المصدر

  جلب االستقرار للمؤسسات المصدرة ألن المؤسسات المؤمنة هي بعیدة عن اإلفالس ألن تعویض

 .2وارث یحمي المؤمن من الخطر بتحویله إلى شركة التأمین مقابل األقساط الخسائر عند الك

  ) :أو أنواع وثائق الضمان (أنواع ضمان ائتمان الصادرات  )أ 

تلف القواعد التي تنضم یكون فیها عرض لمخو  ،لضمان هي عقد بین طرفین المؤمن والمؤمن لهوثیقة ا

   3 :ذكر منها نالعالقة وتتنوع حسب طبیعة وموضوع ومدة العقد و 

 من األخطار التجاریة  تغطي هذه الوثیقة كلوهي أقدم وثیقة وأوسعها استخداما و : وثیقة الضمان الشامل

  .مدة هذه الوثیقة قصیرة األجلاسیة لهذه الوثیقة هي الشمولیة و فالقاعدة األس ،وغیر التجاریة

 التي یرغب في حمایتها أي  اتالمصدر هنا له الحریة في اختیار الصفقو  :وثیقة الضمان المحددة

حالة في تخص فقط عملیة واحدة و تغطي هذه الوثیقة القروض التي تفوق ثالث سنوات و و  ،ضمانها

  .أكثر احتماال للوقوع في الخطرصفقات ذات مبلغ مرتفع جدا و 

 

                                  

  .3ص  ،مرجع سابق  ،التونسیة نموذجا COTUNACEضمان ائتمان التصدیر في البلدان النامیة  ، وصاف سعیدي 1
 .  5، مرجع سابق ص وصاف سعیديقدي عبد الجید ، 2 2

  .5نفس المرجع ، ص  3
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لكي تتم عملیة تأمین القرض یقترح المؤمن على المؤمن الشروط التالیة في وثیقة  :عقد الضمان   )ب 

  : 1التأمین

  في الحالة  ، م’الجزء المتبقي یتحمله المؤالقیمة التي یتكفل بها المؤمن و  بقصد بهاو : المقدار المضمون

بة للخطر التجاري بالنس 90بالنسبة للخطر السیاسي و 95العادیة المقدار المضمون قد یصل إلى 

ال توجد أي شركة تأمین تغطي األخطار و  ،فاألخطار السیاسیة أوسع تغطیة من األخطار التجاریة

100 ألن مشاركة صة وبعد موافقة وزارة المالیة وبشروط مضاعفة للحالة العادیة و إال في حاالت خا

لى مساهمته في تصنیف ن للحصول عفي الخسائر المحتملة ضروري بالنسبة لشركة التأمی منالمؤ 

 .كذا استرجاع الحقوق وتسییر األخطار و 

  ق معدالت قسط مختلفة تطبلضمان الذي یحصل علیه و مقابل ا منهو المبلغ الذي یدفعه المؤ و : القسط

 .طبیعة الخطر و مدته حسب أهمیة و 

  الفترة الممتدة حتى نهایة دفع التعویض حیث یسمح لشركة التأمین  یقصد بهاو : مدة تشكیل الحادث

  .تقدر هذه المدة في الغالب بـستة أشهرو  ،من’بتأمین نفسها من وقوع الحادث قبل دفع التعویض للمؤ

  من الموافقة المبدئیة و األولیة من المؤمن على تأمین قرضه و یقوم ’یقصد به أن یطلب المؤو  :االعتماد

بعد دراسة و تقییم حالة المشتري إعطاء اعتماده فاالكتتاب في وثیقة التأمین ال یشكل التزاما المؤمن 

من ألن على المؤمن قبل التعاقد مع أي زبون أو قبول القرض یجب ’صارما لشركة التأمین تجاه المؤ

   .علیه أن یطلب الموافقة األولیة من مؤمنیه

  :تخفیض الرسوم الجمركیة  )4

الجمركي هو ضریبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود الجمركیة الوطنیة دخوال الرسم    

طبیق والغالب أن تفرض الرسوم الجمركیة على الواردات كوسیلة أساسیة لت) صادرات(أو خروجا ) واردات(

لسائدة في الدولة یطلق على مجموعة النصوص المتضمنة لكافة الرسوم الجمركیة اسیاسة الحمایة التجاریة، و 

  .2في وقت معین اسم التعریفة الجمركیة 

                                  

 .6المرجع السابق ، ص  1
  .  297، مرجع سابق، ص  العالقات االقتصادیة الدولیةزینب حسین عوض اهللا،  2
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  1: هي الجمركیة و  ونفرق بین ثالث أنواع من الرسوم :أنواع الرسوم الجمركیة   )أ 

  5هي فرض نسبة مئویة معینة من قیمة السلعة فعلى سبیل المثال یتم تحصیل و : الرسوم القیمیة% 

   .من قیمة السیارات المستوردة كرسوم جمركیة

  تعني تحصیل مقدار معین من النقود على على كل وحدة مستوردة من السلعة مثل : الرسوم النوعیة

   .دوالر عن كل سیارة مستوردة 100تحصیل 

  دوالرا عن  50فهي مزیج من االثنین كما هو الحال عندما یتم تحصیل : الرسوم الجمركیة المركبة

   .یمتهامن ق %2كل سیارة مستوردة باإلضافة إلى تحصیل 

یتضح دور تخفیض الرسوم الجمركیة في تطویر الصادرات من خالل بنود المنضمة العالمیة للتجارة و 

كما أن  الجمركیة وٕازالة القیود الكمیة بالتقلیص التدریجي للرسومالمنظمة الدول األعضاء في  تلتزمحیث  

في الدول 38 %بنسبة  المصنعة إلى تقلیص الرسوم الجمركیة المفروضة على السلع جولة األرغواي أدت

  2.في البلدان النامیة19%الصناعیة و

 : دعم الصادرات )5

تلجأ الحكومات و  3هو عبارة عن مبلغ تدفعه الحكومة للمؤسسات على كل وحدة تقوم المؤسسة بتصدیرها 

مساعدة إلى تقدیم هذا الدعم بهدف تحسین المیزان التجاري للدولة الداعمة عن طریق زیادة الصادرات أو 

الیم التي تتعرض لركود اقتصادي تنشیط بعض األقو مساعدة و لها أثر سیاسي قوي على البلد أ صناعة

النقدیة  یأخذ دعم الصادرات أشكاال مختلفة من أبسطها الدفعاتفیها الصناعات التصدیریة، و  تتركزو 

التطویر أو تخفیض العبء الضریبي أو بعض المنافع ال غیر مباشرة مثل منح لألبحاث و للمصدرین أو أشكا

  .4األخرى التي تقدمها الدولة لتشجیع الصادرات 

  5: العام لسیاسات دعم الصادرات یجب أن یأخذ بعین االعتبار فإن اإلطار 

                                  

تعریب محمد إبراهیم منصور ، علي مسعود عطیة ، دار المریخ للنشر، الریاض ،  ،-مدخل السیاسات  –االقتصاد الدولي كربانین ،  موردخاي  1

  . 93، ص 2007المملكة العربیة السعودیة ، 
  .  20، ص  2002، ورقلة ، 1د ، مجلة الباحث ، العد انعكاسات تحریر التجارة العالمیة على اقتصادیات البلدان النامیةمحمد قویدري ،   2
  .152موردخاي كربانین ، مرجع سابق ، ص   3
  .  301، ص مرجع سابقعلي عبد الفتاح أبو شرار ،  4
  .  5، ص  2006، المعهد العربي للتخطیط ، الكویت ،  50، مجلة جسر التنمیة ، العدد  األسالیب الحدیثة لتنمیة الصادراتمصطفى بابكر ،   5
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 وضع جدول زمني لرفع إنتاجیة المشاریع التصدیریة وربط مقدار الدعم بذلك. 

 غطي أسعارها مستلزمات اإلنتاج المستوردةحجم الدعم عن السلع التي ال ت. 

 مرونات العرض في الدول المصدرة ومرونات الطلب في السوق المستوردة عند تحدید معدل 

 .الدعم

 یالت الجمركیةضاالتفاقیات والتفو  حجم األسواق الخارجیة المستهدفة. 

المشتري األجنبي قرضا الطریقة الشائعة لدعم الصادرات تكون في قطاع الصناعة تتمثل في منح و 

یقدر الدعم بالفرق بین سعر لسوق وذلك لتمویل المشتریات، و بسعر فائدة أقل من السعر السائد في ا

مثل تلك القروض الموجهة لمشتریات معینة تكون في ، و الفائدة السائد في السوق و سعر الفائدة الفعلي

لطائرات و المعدات و تمنح تلك القروض من قبل غایة األهمیة في حالة البنود ذات القیمة العالیة مثل ا

بالنسبة ، و التصدیر بذلكات المتحدة یقوم بنك االستیراد و جهات متخصصة في الحكومة، ففي الوالی

: لقروض الدعم أثران هما ها یتم تمویلها بنفس الطریقة، و للصادرات األوروبیة فهناك نسبة معتبرة من

تي تستفید من قروض الدعم أما األثر الثاني  فهو ما یترتب علیها تحول الموارد لصناعات الصادرات ال

  . 1من تحویالت من الدول المصدرة إلى الدول المستوردة 

الهدف من هذه اإلعانات تعزیز قدرة المنتجین الوطنیین على التنافس مع المنتجات األخرى في األسواق و 

الذي قد  اتها باإلعانات یقابله مواقف مثیلة األمرالخارجیة إال أنه یالحظ أن موقف الدولة من دعم صادر 

انات مراعاة السیاسات الخارجیة یضطر الدولة إلى زیادة مبلغ الدعم، فینبغي على كل حال في سیاسات اإلع

  .2تحدید األنشطة التي یراد دعمهاو 

  : اإلغراق  )6

اإلغراق على أنه بیع أو تصدیر السلعة بأقل من السعر المعتاد البیع به لنفس السلعة أو  یمكن تعریف

   .3للسلع الشبیهة داخل البلد المصدر

                                  

  .  154كربانین ، مرجع سابق ، ص  موردخاي 1
، دار النفائس للنشر و التوزیع ، عمان ،  السیاسة التجاریة الخارجیة في النظام االقتصادي اإلسالمي دراسة مقارنةطارق یوسف حسن جابر ،   2

  .  146، ص 2012األردن ،  
  .  15، ص  2007، الدار الجامعیة الجدیدة ،اإلسكندریة ،  مشكلة اإلغراق ،محمد محمد الغزالي   3
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  .1یعرف اإلغراق على انه بیع السلعة في األسواق األجنبیة بسعر أقل من سعر التكلفة و 

من زیادة حجم الصادرات و بالتالي لإلغراق أثر على طرفین األول هو الدولة المغرقة حیث تستفید و 

تغالل یمكنهم اإلغراق من اسنتجون المحلیون من اتساع السوق و زیادة مستوى الدخل الوطني كما یستفید الم

المستهلكون المحلیون لن یتضرروا طالما بقیت األسعار اقات معطلة و ال تبقى طالطاقات المتاحة بالكامل و 

  .نتاج و التكالیف المنخفضةمن اإل ثابتة رغم أنهم لم یستفیدوا

یضر بمصالح المنتجین المحلیین  أما الطرف الثاني فهو الدولة المغرق فیها فإذا كان اإلغراق مؤقتا فإنه

یحملهم خسائر كبیرة  قد تؤدي إلى القضاء على الصناعة المحلیة كما أنه یضر المستهلكین المحلیین ألنه و 

منتجون األجانب على السوق المحلیة، أما إذا كان اإلغراق مستمرا سرعان ما ترتفع األسعار بعد سیطرة ال

قد تفید المنتجین نخفضة تفید المستهلك الوطني بل و المنتجات بأسعار مفإنه یمكن الدولة من الحصول على 

    .2الوطنیین إذا كانت المنتجات المغرقة تساعد على قیام صناعة تحتاج إلى مثل هذه الواردات 

  : التكتالت االقتصادیة  )7

زیادة جة للقیود في العالقات الدولیة وكمحاولة لتحریر التجارة و تظهر التكتالت االقتصادیة كنتی

 یمكن تعریف التكتل االقتصادي على أنه دخول مجموعة من الدولصادرات بین عدد محدود من الدول و ال

یة في إتحاد اقتصادي بحیث یتم االتفاق بین هذه جغرافتربطها عالقات تقارب اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة و 

اقتصادیة موحدة تلتزم بها جمیع الدول األعضاء مثل إلغاء الرسوم الدول على تطبیق سیاسات تجاریة و 

  .3إللغاء القیود التجاریة األخرى التي تحد من حركة التجارة ، و ى السلع المتداولة بین هذه الدولالجمركیة عل

االندماج بین األطراف المنظمة  القتصادیة عدة أشكال قد تختلف فیما بینها من حیثتتخذ التكتالت او 

یمكن التمییز بین عدة ة بإزالة جمیع العقبات التنظیمیة، و تهیئة الظروف نحو إیجاد الوحدة االقتصادیو 

  : درجات من التقارب االقتصادي هي 

  افة القیود على الواردات من الدول األطرافهنا تلتزم كل دولة عضو بإلغاء ك: منظمة التجارة الحرة 

                                  

  .  149موردخاي كربانین ، مرجع سابق ، ص   1
 .  150عماري جمعي ، مرجع سابق ، ص  2

  . 387علي عبد الفتاح  أبو شرار ، مرجع سابق ، ص  3
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 ،1 في االتفاقیة و بالتالي تتمتع صادرات كل دولة بإعفاء جمركي تام من الدول األخرى األعضاء 

طق لتسهیل أقیمت مثل هذه المناید مثل هونغ كونغ و سنغافورة، و هناك موانئ حرة تعمل بشكل جو 

تشمل عرف سابقا بمناطق تجهیز الصادرات، و ت كمراكز توزیع و كانتعملیة إعادة التصدیر و 

 .2، المناطق الحرة أو مناطق التجارة الحرة ق الصناعیة أو المجمعات الصناعیةالمناط

  مثل منطقة التجارة الحرة إال أنه یوجد فیه معدل تعریفة مشترك یطبق على العالم : االتحاد الجمركي

 .3الخارجي 

  ق المشتركة تسمح االنجازات التي یحققها اإلتحاد الجمركي فإن السو باإلضافة إلى : السوق المشتركة

 .4رأس المال بحریة بین الدول األعضاء بانتقال العمل و 

  ال یقتصر التعاون بین الدول األعضاء على إلغاء القیود المفروضة على : اإلتحاد االقتصادي

المشروعات إلى  ٕانشاءواألشخاص و یشمل تحریر حركات رؤوس األموال المبادالت التجاریة فحسب بل 

االقتصادیة للدول األعضاء بغرض إقامة هیكل اقتصادي التنسیق بین السیاسات المالیة والنقدیة و  جانب

 .5متكامل 

خلق التجارة تساهم التكتالت االقتصادیة في تطویر الصادرات من خالل خلق التجارة حیث یكون و 

ردات من منتج أكثر كفاءة وأقل تكلفة داخل االتحاد الجمركي ینتج عندما یستبدل  اإلنتاج المحلي بوا

  .6ویؤدي هذا إلى زیادة الرفاهیة االقتصادیة 

إحالل جزء (ویقصد كذلك بخلق التجارة التحول من منتجین غیر أكفاء إلى منتجین أكفاء بسبب التكامل 

  .7)العضو بالتكامل بإنتاج أقل تكلفة من الدول األخرى األعضاء بالتكامل من اإلنتاج المحلي  للبلد

  ویكون ذلك عبر إزالة كافة القیود والمعوقات الجمركیة وغیر الجمركیة أمام حركة التجارة وتبادل السلع 

                                  

  .  310زینب حسین عوض اهللا ، مرجع سابق ، ص   1
  . 411، ص  مرجع سابقعلي عباس ،   2
  .  99، ص   مرجع سابقدومنیك سلفادور،  3
  . 389علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق ، ص  4
  .  311زینب حسین عوض اهللا ، مرجع سابق ، ص  5
  . 99دومنیك سلفادور ،، مرجع سابق ، ص   6
،  81، سلسلة دوریة تعنى بقضایا التنمیة في الدول العربیة ، العدد  التجارة الخارجیة و التكامل االقتصادي اإلقلیميالمعهد العربي للتخطیط  ،  7

  .  8، ص  2009الكویت ، 
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ر ارة البینیة وتطویبین الدول األعضاء في االتحاد الجمركي، األمر الذي یؤدي إلى تزاید حركة التج

زیادة حجم اإلنتاج وانخفاض تكلفته من خالل تحویل مصادر إنتاج السلع والخدمات من الصادرات  و 

  .1مصادر مرتفعة التكلفة ومنخفضة الكفاءة إلى مصادر أخرى منخفضة التكلفة مرتفعة الكفاءة 

  : جودة المنتجات  )8

یتسابق إلى  برضى المستهلك هدفااإلنتاج ذروته، أصبح االهتمام بیئة عالمیة بلغ فیها التنافس و  في

تعتمد علیه المختصون والممارسون و  تحقیقه غالب المؤسسات، ظهر مفهوم الجودة الشاملة كشعار ینادي به

تفاهم مع مستهلك العصر الحدیث، وسیلة للباعتبارها لغة و  المؤسسات اإلنتاجیة في اجتذاب المستهلك و ذلك

الماضیة نظریات إداریة عدة تتسابق إلى تحقیق هذه الغایة،من أهمها  السنوات القلیلة علیه فقد ظهرت خاللو 

اسي مقیاس أس تعتبر إدارة الجودة الشاملةإدارة الجودة، ونظریة ضبط الجودة، ونظریة تقییم الجودة و  نظریة

من اإلستراتیجیة الفائقة مما زاد  عتمدت في الكثیر من المنظمات ألهمیتهااللمفاضلة بین المؤسسات حیث 

من قدرتها على البقاء في السوق التنافسیة، واالستمرار في النشاط حتى في حالة بقاء المنتجات فاعلیتها و 

  .2مكّدسة في المخازن

 : التظاهرات المحلیة و الدولیة )9

 تلعب التظاهرات سـواء المحلیـة منهـا أو الدولیـة دورا هامـا فـي التعریـف بـالمنتوج المحلـي كمـا

فضــاء  هذا إضافة إلـى اعتبـار هـذه التظـاهرات  تعتبر أیضا سوقا یتم من خاللها بیع هذه المنتوجات

 .3المالیــةــیل المعلومــات االقتصــادیة و لتحص

  : خدمات النقل  )10

  أحد العناصر المهمة المؤثرة في التجارة الخارجیة حیث تساعد في إیصال السلع من مكان  یعتبر النقل

                                  

،      125، مجلة آراء حول الخلیج ، العدد  مقاربة نظریة لفلسفة التكامل االقتصادي.إبراهیم أحمد عرفات ، حسین سید ربیع ، التكتالت االقتصادیة  1

،2017  ،  
الملتقى الوطني حول ترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، كلیة  ، مشاكل التصدیر خارج المحروقات في الجزائر جالل مسعد محتوت ،  2

  .14،ص  2014مارس  12-11الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، 
  .20نفس المرجع ، ص   3
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نقل بأشكالها المختلفة البحریة والبریة والجویة بأمان لذلك تتنافس شبكات البأسرع وقت ممكن و آلخر 

في ما یتعلق بنسب وغیرها من شبكات النقل ومن جهة أخرى تختلف السلع وتختلف ظروف نقلها وتعبئتها، و 

  :  1االستخدام الدولي لكل شبكة فهو كالتالي

 إجمالي الطلب على خدمات النقل ویرجع ذلك لعوامل  من %23 الطلب على خدمات النقل البري بنسبة

المكان ریغ مع إمكانیة اختیار التوقیت و التفمثل السرعة والمرونة في استخدامها وكذلك سهولة الشحن و 

 . الوصولم في اختیار مراكز التوقف و المالئمین لالنطالق و التحك

 رتفاع نسبي لقیمة ذلك لما تتمتع به الو  %12ة تقدر نسبة الطلب على الخدمات السكك الحدیدیة بنسب

كذلك تتمیز بدرجة كبیرة من االنتظام في أداء فة استخدامها تعد منخفضة نسبیا و تكلمعامل األمان و 

  .الخدمة

  و یرجع  %10بالنسبة للنقل الجوي فإنه یملك وزن نسبي أقل بالمقارنة مع وسائل النقل األخرى تقدر بـ

التغیرات التي تطرأ علیها عة العالقة السیاسیة بین الدول و ذلك إلى خضوع خدمات النقل الجوي إلى طبی

كذلك إمكانیة توفر المطارات في نمو الطلب على النقل بالطائرات و مما یشكل قیدا هاما على معدالت 

 .المناطق الموجود بها السلعة 

 سجلت التجارة العالمیة المنقولة بحرا  2 %55النقل البحري بـ  النقل البحري  تتمثل نسبة الطلب على

من أوزان هذه التجارة یتم نقلها بحرا باإلضافة إلى أن هذا  %80تزاید مستمرا ففي المتوسط حوالي 

بالذات في نشاط النقل البحري للحاویات التي وصلت إلى حوالي نشاط ینمو بمعدالت عالیة نسبیا و ال

ال یتوقف دور النقل البحري في كونه عامال مساعدا في تنشیط التجارة الخارجیة بل یتعداه سنویا و  9%

   .3إلى كونه أحد العناصر المهمة للصادرات 

  : نظام ترویج الصادراتإقامة  )11

  المقصود هنا هو النظام الذي توفره الدولة لترویج صادراتها الوطنیة في األسواق الخارجیة وو  

  مراكزهم  تقویةى النفاذ إلى األسواق الخارجیة و المصدرین الوطنیین علعمال و لمساعدة رجال األ 

                                  

  . 116بولطیف بالل ، مرجع سابق ، ص   1
  .116نفس المرجع ، ص   2

و عالقتها ) CATS(االتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات فریق من خبراء  المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، إشراف د عبد القادر فتحي الشین ،  3 

  .  3، ص  2005، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، مصر ،  بقطاع النقل البحري في الدول العربیة
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  .1التنافسیة بها  

 :سیاسات تحسین جودة الصادرات ومناخ االستثمار )12

 یعتبر رفع جودة الصادرات من أهم العوامل التي تتیح نفاذ الصادرات لألسواق الخارجیة كما یلعب

 دورًا هامًا في التأثیر على أداء الصادرات وتتمثل هذه السیاساتمناخ االستثمار السائد في الدولة 

  2:في

  إقامة شبكات اإلنتاج للتصدیر:Production network for exportوتعني ربط الشركات 

 في بعض الصناعات في إطار عنقودي صناعي وتقدیم الدعم لها لتشجیعها على ةالمتمیزة العامل

ه ذه التصدیر،وضمان إمدادها بالمواد الخام والطاقة وتكالیف النقل وقصرالتطویر واالبتكار بغرض 

جودة وكمیة  ه الشبكات هو زیادةذوالهدف من إنشاء ه ه الشركات دون باقي المشروعاتذالمزایا على ه

 .صادرات الشركات العاملة في إطار هذه الشبكات

 یما یتعلق بتطبیق األسالیبللتصدیر وخاصة ف منتجاتهاأهیل ودعم المؤسسات التي توجه ت 

 .وذلك للحصول على شهادات الجودة العالمیة التكنولوجیة الحدیثة

 تطویر المنتجات المصدرة بحیث تتوافق مع التغیرات في أذواق المستهلكین في األسواق العالمیة من 

 .خالل إجراء األبحاث والدراسات عن أذواق المستهلكین

 نعین المحلیین من خالل مثال تأسیس جائزة ألفضل أداء تصدیريالتشجیع المعنوي للمنتجین والمص. 

 اإلنتاج  دور المؤسسات العلمیة من خالل نقل االختراعات الجدیدة إلى حیز التنفیذ في مجاالت تفعیل

 .الوحدات القادرة على نقل المعلومات بأكثر الطرق فاعلیه إیجاد و المختلفة

  )األجل طویلة ( مداخل إستراتیجیة : ثانیا

زیادة الصادرات انطالقا من تغییر تطویر الصادرات تعمل على تحسین و السیاسات اإلستراتیجیة ل

في هذا الصدد نشیر إلى أن كالسیاسات اإلجرائیة قصیرة المدى، و لیس ري و هیكلي في السیاسة المتبعة و جذ

هي التوجه نحو الخارج و  التوجه نمو الداخل وهي إستراتیجیة إحالل الواردات سیاساتهناك سیاسات 

  .إستراتیجیة التوجه نحو الخارج 

                                  

  .48عید ، مرجع سابق ، صیحي سعید علي  1
  . 39، ص مرجع سابقسلیمان دحو،  2
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  : إستراتیجیة إحالل الواردات  )1

 بإنتاج سلع صناعیة تحل محل ما كان الدولةقیام   یقصد بإستراتیجیة اإلحالل محل الواردات 

على مبدأ الحمایة هذه اإلستراتجیة تعتمد و  1 اإلنتاج بهذا یستورد منها أو ما كان سیقوم باستیراده لو لم یقم

بإنتاج السلع المستوردة، وتعمل الدولة على فرض القیود التجاریة  وذلك من خالل إقامة صناعات محلیة تقوم

وحظر استیراد بعض السلع المنافسة أو البدیلة   الكمیة كنظام الحصص أو الكوتات كالرسوم الجمركیة والقیود

 وذلك لتحسین المیزان التجاري وتحویل شروط  الستیرادقیود الترخیص وبعض إجراءات تقیید ا لها ووضع

  .2التبادل التجاري لصالح الدول المعنیة

  دف هذه اإلستراتیجیة إلى تشیید مشاریع صناعیة قصد إنتاج المواد التي كانت تستورد من قبلته

وقد ظهرت هذه اإلستراتیجیة وانتشرت في دول أمریكا الالتینیة  ویرجع التوجه لمثل هذه اإلستراتیجیة إلى 

للدول النامیة، وذلك النخفاض أسعار موادها األولیة المصدرة، وأدى تزاید هذا العجز  تعاظم العجز التجـاري

  .3إلنتاج هذه المواد كلیا أو جزئیا صناعات محلیة إلى الحد من استیراد المواد االسـتهالك وقیـام

  4 : تمر هذه اإلستراتیجیة بمراحل ثالث هي

   ).إحالل واردات بدائي(إنتاج المواد االستهالكیة الحقیقة : األولى

نتیجة لالختناقات ) الخ ... سیارات، أدوات كهرومترلیة، (استهالكیة معمرة  إنتـاج مـواد: الثانیـة  

  .بإعانة من الشركات المتعددة الجنسیات  التي تواجه المرحلة األولى، وذلكالناتجة عن ضیق السوق 

  .ةداخلیأو البحث عن أسواق خارجیة لمواجهة ضیق السوق ال  إنتاج المواد الوسیطیة: الثالثة  

 :كثیرة منها تیجیة إحالل الواردات المنافع استر إتحقق  :منافع إستراتیجیة إحالل الواردات   )أ 

                                  

  .  44سلیمان دحو ، مرجع سابق ، ص   1

 2012-1992(أثر ترقیة الصادرات مقابل إحالل الواردات على النشاط االقتصادي في السودان عمر عباس یوسف عبد اهللا ، موسى یوسف البر ،2 

  .  12، ص  2016،السودان،  16،مجلة جامعة بخت الرضا العلمیة ، العدد )
  . 168، ص  2010، ورقلة ،  8، مجلة الباحث ، العدد  إستراتیجیات الصناعات المصنعة و الصناعة الجزائریةزوزي محمد ،  3
  .  168نفس المرجع ، ص   4
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 ضروریة للدول النامیة والتي لدیها صناعة بدائیة من اجل تحقیق التنمیة الصناعیة . 

 تحقیق االكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الحساسة للمجتمع .  

 ضروریة لتحقیق التنمیة واالستفادة من میزات التصنیع المحلي وتطویره . 

  1ة التي تمارسها الدول المتقدمةمهمة لحمایة الصناعة المحلیة من المنافسة غیر العادل . 

 أدى تطبیق سیاسة اإلحالل محل الواردات في العدید من الدول :إقامة قاعدة صناعیة جدیدة متكاملة 

تمثلت في الصناعات التي أقیمت لإلنتاج بدائل   قاعدة صناعیة جدیدة اآلخذة في النمو إلى إقامة

 . الواردات والصناعات األخرى

  ویؤدي التطبیق الناجح لسیاسة اإلحالل محل الواردات من السلع االستهالكیة : توفیر النقد األجنبي

الواردات من السلع االستهالكیة األمر الذي یؤدي إلى توفیر النقد األجنبي إلحالل السلع  إلى نقص

 .المستوردة من الخارج تهاالمحلیة محل مثیال الصناعیة

 یؤدي تطبیق سیاسة اإلحالل محل الواردات إلى الوفاء باحتیاجات  :المحلیة الوفاء باحتیاجات السوق

 .السلم بصفة عامة وفي فترات الحروب والكساد العالمي بصفة خاصة السوق المحلیة في فترات

 یؤدي التطبیق الناجح لسیاسة اإلحالل محل الواردات من السلع االستهالكیة  :زیادة مستوى العمالة

وترتب على ذلك حدوث زیادة في الطلب على السلع   الواردات من السلع االستهالكیة إلى نقص

ومن تم یزید الطلب على عوامل اإلنتاج ومنها عنصر   المحلیة فیزید إنتاجها محلیاً  االستهالكیة

یؤدي إلى زیادة مستوى توظیف هذه العوامل في االقتصاد الوطني وخاصة  األمر الذي  العمل

 .2عنصر العمل

 : تیجیة إحالل الوارداتاستر إالمشاكل التي تواجه   )ب 

حیث , بالرغم من المزایا التي تحققها البلدان النامیة التي انتهجت هذا األسلوب في عملیة التصنیع

 وغیر المباشرة مزیدا من الدعم والتشجیع لتأمین متطلبات السوق المحلیة, لها الحمایة المباشرة أمنت

 : 3فقد واجهت هذه الدول المشاكل التالیة  االستهالكیة من السلع

                                  

نحو : ، المؤتمر االقتصادي لجامعة القدس المفتوحة  صعوبات التطبیق و سبل التطویرسیاسة إحالل  الواردات الصناعیة مشاكل و سلوى صبري ،  1

  . 11، ص 10/2012/ 17- 16تعزیز تنافسیة المنتجات الفلسطینیة ، فلسطین ، 
  .  46سلیمان دحو ، مرجع سابق ، ص  2
  . 13سلوى صبري، مرجع سابق ، ص 3
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 اصطدمت هذه اإلستراتیجیة بالقدرة المحدودة للسوق المحلیة واعتمادها على نمط استهالكي معین 

 . ولم تحاول تغییره أو تقدم بدیال أفضل منه

 الصناعات أدت هذه اإلستراتیجیة إلى التوسع والتنوع األفقي في الصناعات االستهالكیة على حساب 

 . الوسیطة واإلنتاجیة

 األمر الذي ترتب  ترتب على ضیق السوق زیادة مشاكل الطاقات المعطلة في الوحدات اإلنتاجیة 

انعدام الكفاءة االقتصادیة والفنیة في الوحدات المنتجة في تلك الصناعات   على هذه الظاهرة

  .مالةعدم قدرة تلك الوحدات على استیعاب المزید من الع وبالتالي

 إن إتباع هذه اإلستراتیجیة أدى إلى تعمیق عدم عدالة التقسیم الدولي للعمل حیث تظل الصادرات 

مقتصرة على المواد األولیة الزراعیة والمعدنیة في حین تكون الواردات باهظة التكلفة وعائد 

  .لك الدولمتدني مما یؤدي إلى اشتداد العجز وزیادة مشاكل موازین المدفوعات في ت الصادرات

  ) :التوجه نحو الخارج(إستراتیجیة تنمیة الصادرات  )2

تنفیذ مجموعة من اإلجراءات و الوسائل المختلفة على مستوى  : نقصد بإستراتیجیة تنمیة الصادرات

لى زیادة قدرتها التنافسیة للمنتجات المحلیة إمیة و قیمة صادراتها، بما یؤدي الدولة بهدف التأثیر على ك

الوسائل المختلفة التي یتم مجموعة من اإلجراءات و  :، كما یمكن تعریفها على أنها "األسواق العالمیةفي 

أوال  هذه اإلستراتیجیة اعتمدتو  ،1قتصار على سلعة واحدةلتحفیز كل السلع المصدرة دون اال تباعهاإ

، المكسیك الستینات والسبعیناتسنغافورة في الخمسینات، ثم في كوریا الجنوبیة وتایوان في و هونغ كونغ 

  . 2تایلنداالصین ومالیزیا و  أیضاالثمانینات و  شیلي والبرازیل فيالو 

  :مزایا إستراتیجیة تنمیة الصادرات   )أ 

  إنتاجیة ور في القطاعات االقتصادیة األكثر تشجیع الصادرات یؤدي إلى االستفادة من فرص االستثماو 

                                  

، الملتقى الوطني حول ترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، كلیة الحقوق  تنمیته في الجزائرإستراتیجیة التصدیر و إجراءات حسین نوارة ، 1

  .3، ص  2014مارس  12-11و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، 
، مجلة العلوم االقتصادیة ، "الدول العربیةحالة " قلیمیة التقلیدیة والحدیثةمقارنة بین مبررات خیارات التنمیة اإل إیمان شلیحي ، عبد األمیر السعد،  2

  . 8، ص  2016، جامعة المسیلة ، 7العدد 
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یعمل أیضا على فتح إلى تدعیم التخصص وزیادة اإلنتاجیة، و جیع الصادرات بذلك یمكن أن یؤدي تش 

التوسع في فادة من وفرات اإلنتاج الكبیر، و هذا یؤدي بالتالي إلى االستیدة للمنتجات الوطنیة و أسواق جد

د من الطلب على السلع ألن ارتفاع دخول المستهلكین یزییؤدي إلى تنشیط االستهالك المحلي التصدیر 

كذلك في عملیة نقل التكنولوجیا سواء عن طریق جلب المعرفة التقنیة أو المعدات  یسهماألجنبیة و 

  .1الرأسمالیة

، وتشجیع الصناعات هذا ما یغطي نفقات االستیرادإلى زیادة حصیلة العملة الصعبة و باإلضافة 

نتاج واستغالل كل بة التشغیل بسبب زیادة اإلزیادة نسلوجیا العالیة و تقلیل البطالة و ذات التكنو الحدیثة و 

د ومنه تلبیة الحاجات األساسیة له وتحقیق الرفاه وتحسین مستوى بذلك یزید دخل الفر الطاقات المتاحة و 

  .بالتالي المساهمة في تحقیق التنمیة االقتصادیةالمعیشة و 

یقف أمام تطبیق هذه اإلستراتیجیة عدة : معوقات تطبیق إستراتیجیة تنمیة الصادراتصعوبات و   )ب 

 : 2ت منهاصعوبا

 ة و انخفاض إنتاجیة عنصر العمل یرجع ذلك إلى السوق المحلیو : رتفاع تكالیف اإلنتاج الصناعيا

نتاجیة في الصناعات التصدیریة ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج المستوردة الالزمة للعملیة اإلو 

 .المتاح منهاكذلك عدم توفر مشروعات البنیة األساسیة بالقدر الكافي مع ضیق أداء و 

 یرجع ذلك إلى عدم وجود حافز لدى المنتج لالرتقاء و  :انخفاض مستوى جودة الصادرات الصناعیة

عدم االلتزام بالمواصفات القیاسیة محل الواردات و بمستوى الجودة أثناء فترة تطبیق سیاسة إحالل 

ولوجي العالمي في تطویر عدم االستفادة من التطور التكنالصناعیة في اإلنتاج الصناعي، و  العالمیة

 .وسائل اإلنتاج 

  إن أحد أدوات تشجیع إقامة صناعة تصدیریة یكمن في الدخول :زیادة التبعیة االقتصادیة للخارج

في اتفاقیات بشكل أو بآخر مع الشركات متعددة الجنسیات التي تسیطر على األسواق العالمیة التي 

اعات التصدیریة التي تنشأ عن طریق هذه الشركات من ثمة فإن الصن، و تقود تقسیم العمل الدولي

 في الدول النامیة سوف تتكامل اقتصادیا مع الخارج و لیس مع فروع النشاط االقتصادي داخل هذه

                                  

  . 133دینا أحمد عمر ، مرجع سابق ، ص   1
 . 55دحو سلیمان ،مرجع سابق ، ص  2
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 .هو األمر الذي یؤدي إلى تبعیتها للخارج ، و الدول 

 تعتمد بصفة  إن الدول اآلخذة في النمو التي: التقلبات الصناعیة في الدول الصناعیة المتقدمة

أساسیة على تصدیر المنتجات المصنعة إلى أسواق الدول الصناعیة تعاني من وقت آلخر من 

التقلبات التي تعاني منها هذه األسواق ،فقد عانت دول الشرق األقصى من الركود االقتصادي الذي 

      .الثمانینات شمال أمریكا في السنوات األولى من الدول الصناعیة في غرب أوروبا و  مرت به

 :الجمع بین إستراتیجیة إحالل الواردات و تشجیع الصادرات  )3

ت وتنمیة المفكرین أنه من الممكن الجمع بین إستراتیجیتي إحالل الواردایرى بعض الكتاب و 

تلغي سلبیات أن المزج بینهما قد یولد إستراتیجیة جدیدة للتنمیة الصناعیة الصادرات في آن واحد و 

یاتي سابقا وأوروبا الشرقیة ، ساد هذا الرأي في بعض الدوائر الفكریة في اإلتحاد السوفكل منهما و 

  : كان التوقع السائد أن حل مشكلة التصنیع الدول المتخلفة یرتكز على و 

  إقامة فروع تصدیریة للصناعات التحویلیة ذات أثار عمیقة في االقتصاد الوطني بما یؤدي إلى

 . توسیع السوق المحلیة

  هو ما حدث بالفعل التصدیر في مرحلة تابعة و المضي في توسیع إحالل الواردات و تطویر

 .في صناعة المنسوجات في باكستان 

إن هذه اإلستراتیجیة من الوجهة النظریة یمكن أن تكون مقبولة لكنها واقعیا لن تخلص الدول النامیة 

وعلیه یتم لیس من الداخل اتجاهاتها ستكون من الخارج و ألن من تبعیة صناعتها للدول الرأسمالیة المتقدمة 

كنولوجیا وحركات رؤوس األموال التإهمال السوق المحلیة وضرورات توسعها والتبعیة ستكون في اإلنتاج و 

   .1التجارة و غیرهاو 

  إستراتیجیتي تنویع و تركیز الصادرات : الفرع الثالث 

  ویع و تركیز الصادرات من تعریف و مؤشرات قیاس وسنتناول في هذا الفرع كل من إستراتیجیة تن

                                  

 .186،ص 2011األردن ، ، دار أسامة للنشر و التوزیع ،عمان ،)إستراتیجیات ،نماذج  ،نظریات (اقتصاد التنمیة إسماعیل محمد بن قانة ، 1
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  كذلك عالقة كل إستراتیجیة مع التنمیة االقتصادیة  

  إستراتیجیات تنویع الصادرات :  أوال

لرئیسیة في عدد من االقتصادیات كشفت األزمات االقتصادیة العالمیة عن واحدة من نقاط الضعف ا

فهذا االعتماد یجعل هذه البلدان أكثر  ،القطاعات  التصدیریةعتمادها على عدد قلیل من السلع و هي او 

لذلك یجب على الدول تنویع صادراتها لتفادي الوقوع في تقلبات في أسعار السلع المصدرة و عرضة لل

  .األزمات

  مفهوم التنویع االقتصادي  .1

لبلد التي ینصرف معنى التنویع إلى الرغبة في تحقیق عدد أكبر من مصادر الدخل األساسیة في ا

ذلك عبر محاوالت رفع القدرات اإلنتاجیة ة ضمن إطار التنافسیة العالمیة و من شأنها أن تعزز قدراتها الحقیقی

في  قطاعات متنوعة دون أن یقتضي األمر أن تكون تلك القطاعات ذات میزة نسبیة عالیة و هو یقوم على 

     .1ا لتكون بدائل یمكنها أن تحل محل المورد الوحید الحاجة إلى االرتقاء بواقع عدد من هذه القطاعات تدریجی

ینضر من خاللها إلى هذه  للتنویع تعار یف متعددة تختلف عن بعضها البعض باختالف الرؤیة التي

یربطه اآلخرون بهیكل الصادرات ن یربط البعض التنویع باإلنتاج وبمصادر الدخل و في حیو  ،الظاهرة

لسلع المنتجة السیاسات الهادفة إلى تقلیص االعتماد على عدد محدود من احیث یرتبط التنویع ب ،السلعیة

ن من التنویع یمكن التمییز بین نوعین مختلفیالتي یتقلب سعرها وحجمها أو یخضع إلى انخفاض مزمن و 

لع فهناك التنویع األفقي الذي یترافق تحقیقه مع تولید منافع و فرص جدیدة للس ،حسب اتجاه كل منهما

التنویع الرأسي یستلزم إضافة مراحل إنتاجیة إلى المدخالت المحلیة أو و  ،جة في ذات القطاع المنتجالمنت

  .المستوردة

ظریة المزایا یتمثل األول في ن ،ان یفسران العالقة بین التنویع والنمو االقتصاديهناك اتجاهان فكریو     

مصدرا للنمو ا و االقتصادي محفز ) التنویع انخفاض درجة (التي ترى في التخصص النسبیة لریكاردو و 

تركز نخفاض درجة التنویع االقتصادي و االقتصادي و یتمثل االتجاه الثاني في دراسات عدیدة تبین أن ال

                                  

، كلیة اإلدارة و 24مجلة االقتصاد الخلیجي ، العدد  ،التنویع االقتصادي في بلدان الخلیج العربي مقاربة القواعد و الدالئلعاطف الفي مرزوك، 1

  .  7، ص2013االقتصاد، جامعة الكوفة، 
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نتاج عدم تركز اإلبزیادة درجة التنویع االقتصادي و بالتالي تنادي ثار سلبیة على النمو االقتصادي و اإلنتاج آ

    .1القطاعاتات والنشاطات و في عدد قلیل من المنتج

ذلك ي یؤدي لزیادة النمو االقتصادي و خالفا لنظریة المزایا النسبیة یرى الكثیرون أن التنویع االقتصادو 

  : 2لألسباب التالیة 

  ي من خالل زیادة فرص یسهم التنویع في زیادة معدالت النمو االقتصاد: تقلیل المخاطر االستثماریة

تقلیل المخاطر االستثماریة فتوزیع االستثمارات على عدد كبیر من النشاطات االقتصادیة االستثمار و 

وف فالظر  ،یقلل من المخاطر االستثماریة الناتجة عن تركیز تلك االستثمارات في عدد قلیل منها 

الخدمات و  الحروب والنزاعات واالحتكارات(و الدولیة )ت والحرائق الفیضاناالزالزل و الجفاف و (الطبیعیة 

كلها قد تلحق أضرارا في اإلنتاج و تسویق و استهالك بعض المنتجات مما ینعكس سلبا على )  المالیة 

ت یقلل من توزیعها على عدد كبیر من المنتجالذلك فإن تنویع االستثمارات و  ،العوائد االستثماریة

 .یزید من عوائدهاالمخاطر االستثماریة و 

 یؤدي التنویع االقتصادي إلى تحقیق مزایا عدیدة : ها الهیكل اإلنتاجي تقلیل المخاطر التي یتعرض ل

لى جراء تقلیص مخاطر االعتماد على إنتاج منتج واحد أو عدد محدود من المنتجات أو االرتكاز ع

بإنتاج منتج معین سواء كان فعندما یرتبط أداء االقتصاد الوطني  ،قطاع واحد أو عدد من القطاعات

ة أو سلعة زراعیة أو خدمیة فإن انخفاض أسعار أو الطلب على المنتج ألسباب داخلیة ستخراجیإسلعة 

بالمقابل فإن تنویع مصادر و  ،ى تعریض الهیكل اإلنتاجي للمخاطرأو خارجیة سیؤدي بالضرورة إل

اإلنتاج سوف یؤدي إلى تقلیص من النتائج السلبیة الناجمة عن االعتماد المفرط لالقتصاد على منتج 

أن الهیكل  Koren and Tenareyro  2007فقد بینت دراسة لـ  ،ومصدره حد أیا كان نوعهوا

 .اإلنتاجي القتصاد أي دولة یتعرض للخطر عندما تكون التركیبة القطاعیة عالیة التركیز 

  رأس المال البشري قتصادي في زیادة إنتاجیة العمل و یسهم التنویع اال: زیادة إنتاجیة رأس المال البشري

 )Berthelony and Soderling  2001 (، ویؤدي ذلك بدوره إلى رفع معدالت النمو االقتصادي.  

                                  

األول لكلیات إدارة األعمال في دول مجلس التعاون الخلیجي ، كلیة إدارة  المؤتمر ،التنویع و النمو في االقتصاد السعوديممدوح عوض الخطیب ،  1

  . 5، ص 2014األعمال،  جامعة الملك سعود ، الریاض، 
  .6نفس المرجع ، ص 2
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  یسهم التنویع االقتصادي الناتج من زیادة عدد : توطید درجة العالقة التشابكیة بین القطاعات اإلنتاجیة

ة في اإلنتاج مما ینجم عنه تأثیرات خارجی القطاعات اإلنتاجیة في تقویة العالقات التشابكیة فیما بینها

 .)  Herzer and Nowak-bhmand 2002(التي تنعكس إیجابیا على النمو االقتصادي و 

  یؤدي ضعف التنویع االقتصادي الناجم عن : تقلیل التذبذب في مستویات اإلنتاج المحلي اإلجمالي

 قد أثبتت بعض الدراسات أنو  ،ي اإلجماليمستویات اإلنتاج المحلتركیز اإلنتاج إلى تذبذب ملحوظ في 

بالتالي و  ،قة عكسیة بمعدل النمو االقتصاديعدم استقرار مستویاته عاللتقلب الناتج المحلي اإلجمالي و 

یمكن أن نستنتج أن تقلیص تذبذب في  الناتج المحلي اإلجمالي الناتج عن زیادة درجة التنویع 

 .) Koren and Tenareyro2007(االقتصادي  االقتصادي سیؤدي إلى رفع معدالت النمو 

  ستدامة ویزید من یحقق التنمیة المالتنویع یحفز النمو االقتصادي و ذلك ألن و : تولید الفرص الوظیفیة

كل ذلك یؤدي إلى زیادة الطلب على و  التشابك بین القطاعات القطاعات االقتصادیة درجة الترابط و 

 .لص من معدالت البطالة العمالة و یولد الفرص الوظیفیة و یق

  یعزز التنویع الرأسي الروابط األمامیة و الخلفیة في االقتصاد ألن مخرجات : زیادة القیمة المضافة

ثم ارتفاع  منتنویع في تولید الفرص الوظیفیة و كما یسهم ال ،ستشكل مدخالت إنتاجیة لقطاع آخر القطاع

ید القیمة المضافة المتولدة قطاعیا ومحلیا استقرارها مما یؤدي إلى تزادخول عناصر اإلنتاج و 

)Hvidt2013  (. 

  أثبتت بعض الدراسات مثل : تعزیز التنمیة المستدامة)Dawe 1990  ( و)Romer 1990 (

عدم الت النمو االقتصادي عبر الزمن و التي تناولت تقلب معد)  Acemoglu and Zilibotti 1999(و

إلى التنمیة المستدامة أن هناك ثالثة أسباب رئیسیة كامنة وراء تمكن العدید من الدول الفقیرة للوصول 

اج و تصدیر عدد فلیل األول یختص الدول الفقیرة في إنت ،ط جمیعها بضعف التنویع االقتصاديذلك ترتب

الثالث ارتفاع حدة و  ،عرض الدول الفقیرة بصورة شدیدة ومتكررة للصدمات الكلیةالثاني تو  ،من المنتجات

منه ارتفاع و  ،ر الصدمات على القطاعات المتخصصةعلى مستوى االقتصاد الكلي نتیجة ألثالتقلبات 

   .منه التنمیة المستدامة تؤدي إلى استقرار معدالت النمو و درجة التنویع االقتصادي 

  تنویع الصادرات   .2

فهو یعبر عن تغییر في تركیبة قائمة منتجات التصدیر الموجه  ،رف تنویع الصادرات بأشكال مختلفةیع

ٕاستراتیجیة تنویع الصادرات تعتبر انتقال من و  ،اإلنتاج على العدید من القطاعات للبلدان المختلفة أو انتشار

  .الصادرات التقلیدیة إلى الصادرات غیر التقلیدیة من خالل توسیع قاعدة الصادرات 
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على مورد وحید للصادرات ملیة التنویع في سالل الصادرات أي عدم االعتماد فتنویع الصادرات هي ع

 .1رهذا یقلل من عدم االستقرار في عوائد التصدیو 

   :2لتنویع الصادرات بعدین هماو 

 أي إضافة  ،لمنتجات المصدرة داخل نفس القطاعهو مجرد الزیادة في عدد او  :التنویع األفقي

 .ع في سالل التصدیر القائمة منتجات جدیدة داخل نفس القطا

  ة ثالثیجات األولیة إلى قطاعات ثانویة و ٕاذا كان هناك تحول من صادرات المنتو  :التنویع العمودي

  .تصنیعها افة عملیات على المواد األولیة و ٕاضأي یكون هناك تصنیع للمنتجات و 

II. مؤشرات تنویع الصادرات  

  3:المؤشرات نذكر منها یتم قیاس تنویع الصادرات باستخدام أنواع 

 petersson 2005(التخصص س االتجاهات في عائدات التصدیر و الذي یدر :  Herfindahl مؤشر .1

 ( 

SPEC=∑ �
����

∑ �� ���
� ²�  

  ) تصدیر القطاع (صادرات منطقة من صناعة معینة  Ejitحیث 

 i   هي سنة الدراسة  

حین یقترب المؤشر من لیة من التركیز و لى وجود درجة عاعندما تكون قیمة المؤشر تقترب من الواحد یشیر إ

  الصفر یدل ذلك على درجة عالیة من التنویع 

 : و تكون صیغة المؤشر كالتالي :  AL-Marhubi  2000 مؤشر .2

  S	it	 =
∑ |�	���|�|���|�

�
 

                                  

1 Salomon Sa men،Aprimer on Export Diversification key Concept ،Theoretical Underpining and Enprical 
Evidence Growthe and Crisis، Unit World Bank،Wachington،May،2010،p 8. 
2 Suwt Dogruel،Mahmut Takcet ، Trade  Libéralisation and Export Diveification in Selected MENA 
Contries ،Topicsin in Middle Eastern and African Economies VOL 13 ،September 2001 ،p17. 
3 Marianne Matthee،Win Naude، Export Diversity and Regional Growthe in a Devloping Contry 
Context،empirical Evidence، World institute for Development Economics Research Classifical codes :F14 AND 
R11- United Nation University ،August2008 ،p10. 
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  من إجمالي صادرات البالد )  i(هي حصة الصناعة Hijtحیث  

 و صیغة المؤشر  : Hirshmann مؤشر .3

        Hjt =
�∑ �

���

���
�²�

��� ��
�

�

���
�

�

 

في ) j(هو مجموع صادرات المنطقة   Xjtو ،) j(في المنطقة ) i(هو قیمة الصادرات الصناعة  Xitحیث 

  ) t(السنة 

عند اقترابه من الصفر یدل احد معناه تركیز الصادرات شدید و عندما یكون مؤشر هیرشمان قریب من الو و 

 على مزیج متنوع من الصادرات 

هو مؤشر یعكس المتوسط المرجح اإلجمالي للناتج المحلي للفرد و : اإلجمالي مؤشر المتوسط المرجح .4

قبل تبیین صیغته كالتالي  و  EXPYیسمى و ) Hausmann 2005( الواحد من منطقة التصدیر 

 أوال   PRODYیجب حساب القیمة 

PRODYit= ∑
����

����

∑ ����
�����

� Yit  

حیث  
Xjit

Xjt�   هي حصة صادرات الصناعة)i ( المنطقة في)j ( في عام)t (، وYit  هو الناتج المحلي

 : كما یلي  EXPYیتم حساب و ) t(في سنة ) j(اإلجمالي في منطقة 

EXPY=∑ �
����

���
�� PRODY 

  العالقة بین تنویع الصادرات و النمو االقتصادي  .3

 Raulعندما تجادل  1950النمو االقتصادي تاریخیا إلى عام ود العالقة بین تنویع الصادرات و تع

Prebush  وHans Singer   حول أن تركیز الصادرات في البلدان النامیة على السلع األولیة یعرقل النمو

  و  Cooperكذلك ذكر و  ،و كذلك معدالت التبادل التجاري ویزید من تقلبات الدخلاالقتصادي 
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 Brainerd  1968 1البلدان األقل نمو أن تنویع قطاع  الصادرات  هدفا شائعا للسیاسات االقتصادیة في.   

ذلك تما إلى زیادة النمو االقتصادي و توصلت الدراسات في ذلك الوقت إلى أن تنویع الصادرات یؤدي حو 

 : لألسباب التالیة 

  تظهر تنویع الصادرات من السلع األولیة إلى مصنعة تتطلب مهارات عالیة وتكنولوجیا متطورة لكي

منه تحقیق نمو أكثر القتصاد البالد و  ،منافسة في السوق الدولیةستطیع التالسلعة على الشكل المطلوب و 

 . 2التكنولوجیا العالیة فیر عنصر الید العاملة المؤهلة و بتو 

 خاصة الموارد الطبیعیة یؤدي إلى ظهور المرض ت على بعض المنتجات دون األخرى و تركیز الصادرا

سلبیة على كمیة  ؤدي إلى حدوث صدماتكذلك عدم استقرار أسعار هذه السلع المصدرة یندي و الهول

 .كذلك صدمات الطلب السلبي لتلك المنتجاتالنقد األجنبي و 

  تمویل عملیة تمكن الدولة من تمویل وارداتها و بتوفر كمیة كبیرة من النقد األجنبي توفي حالة التنویع و

   .التنمیة االقتصادیة 

االقتصادیة فوجد العالقة التنمیة موارد الطبیعیة و قة بین وفرة الحلل العال  NGلـ  2006في دراسة  عام و 

ل التنمیة بل تركیز بعد التدقیق في النتائج توصل إلى أنه لیس وفرة الموارد الطبیعیة هي التي تعرقسلبیة و 

دفع ؤدي إلى قول أن تنویع الصادرات ینستطیع ال منهع األولیة هو السبب في ذلك و السل على الصادرات

   .3النمو عجلة

  إستراتیجیة تركیز الصادرات  :  ثانیا

یعكس مصطلح تركیز الصادرات اعتماد الدولة على تصدر عدد قلیل جدا من السلع أو االعتماد 

تراجع  بههذا ما یتولد عنه ما یسمى بالمرض الهولندي یقصد و  4على عدد قلیل من الشركاء التجاریین 

                                  

1Suwt Dogruel،Mahmut، OP CIT،P 22. 
2Wine Naud،Riaan Rossouw ،Export Deversification and specialization in South Africa ،Extent and impect 
،Research paper N 200893 ،World institut for devlopment economics Research ،United Nation University ، October 
2008،p2. 
3Suwt Dogruel،Mahmut، OP CIT،P 22 
4 United Nation Développement Programme ،Export Dépendance and Export concentration، ،2010p 10. 
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واحد یتمثل في المواد األولیة والنفط  امیة لصالح منتجالزراعیة في الدول النونقص الصادرات الصناعیة و 

  . 1الغاز و 

تفاع أسعارها في األسواق ار یكیة باكتشاف الموارد الطبیعیة و فهو ظاهرة ترتبط من الناحیة الكالس

یمكن كذلك أن ینشأ من أي تطورات أخرى یترتب علیها زیادة أسعار السلع األولیة التي تصدرها و  ،الدولیة

ثل ارتفاع أسعار حبوب القهوة في الدول التي تزرع البن أو زیادة تدفقات المساعدات الخارجیة للدول الدول م

  . 2أو زیادة تدفقات لرؤوس األموال األجنبیة للدولة  

هذا من من القرن الماضي و  1970نیات انتشر استعمال مصطلح المرض الهولندي في بدایة السبعی

ث بین بعض االقتصادیین البریطانیین للتعبیر عن التراجع في الصادرات خالل المناقشات التي كانت تحد

غیرها ألن تصدیر هذه األخیرة كان له واد األولیة مثل الغاز والنفط و الصناعیة أما زیادة الصادرات من الم

ر من استخراج النفط من بح التي استفادتلدول الصناعیة ومنها بریطانیا و نتائج سلبیة على اقتصادیات ا

حینما أكتشف ن في الستینات من القرن الماضي و ، أما السبب في تسمیة هذا المرض بالهولندي هو أالشمال

صاحب ذلك انخفاض كبیر في اإلنتاج الصناعي مما م سواحل هولندا أدى إلى تصدیره و الغاز الطبیعي  أما

        .3مرض الهولندي أدى إلى ذلك إلى ارتفاع معدالت البطالة بها و من هنا نشأ أصل مصطلح ال

  مؤشرات تركیز الصادرات  .1

  4: م قیاس تركیز الصادرات بواحد من المؤشرات التالیة تـی

 یعبر عنه ریاضیا بــ لمكافئ الریاضي لمنحنى التركیز و هو او :  نسبة التركیز : 

CR = ∑ Si�
���  

   xهو نسبة تركیز السلعة  CRحیث 

                                  

  .30شربي محمد األمین،مرجع سابق،ص 1 
، 05/01/2016:تاریخ االطالع.www،economyofkuwait،blogspot،com،2011: ،متاح على الموقع المرض الهولنديمحمد إبراهیم السقا، 2

  . 15; 20:الساعة 
  .30شربي محمد األمین ، مرجع سابق ،ص  3

4 Tewodros Makonnen، Determinants of Export Commodity Concentration and Trade Dynamics in Ethiopia، 
Working Paper N° 2/2012، Ethiopian Economics Policy Research Institue، Ethiopia، 2012 ، p p 19-21.  
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Si فإذا كانت 100إلى  0تتراوح قیمته من السلعة األولى و ة لحصة الصادرات هي النسبة المؤوی ،CR  قریبة

فهدا یعني أن الصادرات تضهر تركیزا  100ٕاذا كانت قریبة من ذا یعني أن نسبة التركیز ضئیلة و ه 0من 

  : عالیا

 مؤشر Herfindahl-Herchman :یجمع  هو المؤشر األكثر استخداما لحساب التركیز ألنه

ساسیة في إجمالي یحسب هاذ المؤشر بأخذ مجموع مربعات حصة جمیع األعة، و بینىالبساطة والنجا

 : یعبر عنه ریاضیا بــعائدات التصدیر، و 

HHI= ∑ S�
��

���   

  Herfindahl-Herchmanهو مؤشر  HHIحیث 

S�
یقاس بقسمة تصدیر هذه السلعة إلى إجمالي ، و iهو مربع حصة عائدات الصادرات من السلعة  �

  هو العدد اإلجمالي للسلع التصدیریة  nالتصدیر وإیرادات 

كذلك هو األسهل في تبار كل السلع في حساب التركیز و ما یمیز هاذ المؤشر هو أنه یأخذ بعین االعو 

   . الحساب

 مؤشر Hannah and Key  : هاذ المؤشر یعمم مؤشرHerfindahl-Herchman  حیث بدال

 ،&الصادرات بواسطة عامل ترجیح تم ترجیح حصة من التربیع یمكن اختیار عامل الترجیح فی

أما عامل الترجیح فیترك للمحلل  2،5و 0،6یقترحان أن تكون قیمة المؤشر بین  Keyو Hannahو

 : یتم التعبیر عنه كما یليشر یعني هناك تركیز عال و عند انخفاض قیمة المؤ ، و االقتصادي

HK=(∑ S�
&)�

���

� (��&)⁄
    

  مرن من مزایا هاذ المؤشر أنه و 

 مؤشر Entropy  : یعبر عنه بالمعادلة التالیة : 

E= ∑ S�
�
��� log	(1 S�⁄  

  التنمیة االقتصادیة تركیز الصادرات و  .2

ي إلى تراجع مستویات دة األولى أنه یؤ التنمیة یخیل لنا للمر درات و عند الحدیث عن تركیز الصا

لتبیین ، و إلى تنمیة االقتصادوجه نظر تقول أن لتركیز الصادرات منافع تؤدي  هناك لكن ،التنمیة االقتصادیة

الدول و  حیث قارنت هذه الدراسة بین الدول النامیة ،2012ذلك سنتناول دراسة قامت بها األمم المتحدة عام 
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- 1995حصة الصادرات من الدخل القومي اإلجمالي للفترة 

شكل آخر یوضح حصة تركیز الصادرات للدول النامیة والمتقدمة و 

الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي للمجموعتین في نفس الفترة  مع العلم ان المؤشر المستخدم في 

  2009- 1995تركیز الصادرات للدول النامیة و الدول المتقدمة خالل الفترة 

Source : United Nation Développement Programme 

concentration,p24 .  

المتقدمة ة بالمقارنة مع الدول من خالل الشكل نالحظ أن البلدان النامیة درجة تركیز صادراتها مرتفع

عادة ما تكون لى تصدیر عدد قلیل من المنتجات و 

ة فنسبة  تركیز صادراتها منخفض ، أما بالنسبة للدول المتقدم

............................................................ :

88 

حصة الصادرات من الدخل القومي اإلجمالي للفترة فیما یخص نسبة تركیز الصادرات و 

تركیز الصادرات للدول النامیة والمتقدمة و  حیث تم عرض شكل یوضح نسبة

الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي للمجموعتین في نفس الفترة  مع العلم ان المؤشر المستخدم في 

  : الدراسة هو مؤشر تركیز الصادرات كما هو موضح فیما یلي

تركیز الصادرات للدول النامیة و الدول المتقدمة خالل الفترة  نسبة) :

United Nation Développement Programme , Export Dépendance and Export 

من خالل الشكل نالحظ أن البلدان النامیة درجة تركیز صادراتها مرتفع

لى تصدیر عدد قلیل من المنتجات و راجع العتماد البلدان النامیة عوهو شيء طبیعي و 

، أما بالنسبة للدول المتقدمیة أو موارد أولیة ومواد زراعیة

 .هذا لتنوع سالل صادراتها بالمنتجات الصناعیة

: ............................................................الفصل الثاني

 

فیما یخص نسبة تركیز الصادرات و  المتقدمة

حیث تم عرض شكل یوضح نسبة 2005

الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي للمجموعتین في نفس الفترة  مع العلم ان المؤشر المستخدم في 

الدراسة هو مؤشر تركیز الصادرات كما هو موضح فیما یلي

) :2- 2( الشكل 

Export Dépendance and Export 

من خالل الشكل نالحظ أن البلدان النامیة درجة تركیز صادراتها مرتفع

وهو شيء طبیعي و 

یة أو موارد أولیة ومواد زراعیةمنتجات نفط

هذا لتنوع سالل صادراتها بالمنتجات الصناعیةو 
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الدول النامیة من الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة 

  

  

  

  

 

 

Source : United Nation Développement Programme 

أكبر من حصتها في یوضح الشكل أن حصة الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي للدول النامیة 

، فرغم زیادة تركیز الصادرات في الدول النامیة فهي األكثر مشاركة في الناتج المحلي 

هذا ما ي اإلجمالي و بیر في الناتج المحل

التنمیة هناك عالقة بین تركیز الصادرات و 

أن ما جعل الصادرات تقدم مساهمة كبیرة في الناتج 

ما هو رة وهي مواد نفطیة سلعه أولیة و 

ال یخفى أنه إذا ما تذبذبت أسعارها سیؤثر ذلك سلبا على 

واسعة من نه البد من توفیر قاعدة متنوعة و 

زیادة النمو من خالل تحسین من عدم استقرار إرادات التصدیر و 

    .زیادة انتعاش األسواق اقتصادیات الحجم 

............................................................ :
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الدول النامیة من الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة حصة صادرات الدول المتقدمة و  

United Nation Développement Programme ,Export Dépendance and Export concentration

یوضح الشكل أن حصة الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي للدول النامیة 

، فرغم زیادة تركیز الصادرات في الدول النامیة فهي األكثر مشاركة في الناتج المحلي 

بیر في الناتج المحلاإلجمالي أي أن عائدات التصدیر في الدول النامیة تساهم بشكل ك

هناك عالقة بین تركیز الصادرات و هاذ ما یثبت أن میة االقتصادیة للدول النامیة  و 

أن ما جعل الصادرات تقدم مساهمة كبیرة في الناتج النظر لهذه النتیجة زاویة أخرى و لكن یمكن 

رة وهي مواد نفطیة سلعه أولیة و و ارتفاع أسعار السلع المصدالمحلي اإلجمالي في الدول النامیة ه

ال یخفى أنه إذا ما تذبذبت أسعارها سیؤثر ذلك سلبا على سعارها مرتفعة في أغلب األحیان و 

   .مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي

نه البد من توفیر قاعدة متنوعة و أ التركیز نجدقارنة بین إستراتیجیتي التنویع و عموما عند الم

من عدم استقرار إرادات التصدیر و الصادرات ألنه باستطاعة التنویع التقلیل 

زیادة انتعاش األسواق اقتصادیات الحجم التكنولوجیة والتدریب العلمي والتقني و 

: ............................................................الفصل الثاني

 

 ):3-  2(الشكل 

1995-2009  

Export Dépendance and Export concentration,p 21  

یوضح الشكل أن حصة الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي للدول النامیة 

، فرغم زیادة تركیز الصادرات في الدول النامیة فهي األكثر مشاركة في الناتج المحلي الدول المتقدمة

اإلجمالي أي أن عائدات التصدیر في الدول النامیة تساهم بشكل ك

میة االقتصادیة للدول النامیة  و یرفع من نسبة التن

  .االقتصادیة 

لكن یمكن و 

المحلي اإلجمالي في الدول النامیة ه

سعارها مرتفعة في أغلب األحیان و معروف أن أ

مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي

عموما عند المو 

الصادرات ألنه باستطاعة التنویع التقلیل 

التكنولوجیة والتدریب العلمي والتقني و  القدرات
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  نویع الصادرات بعض التجارب الناجحة في ت:ثالثا

ي تنویع صادراتها سنحاول في هذا الجزء التعرف على بعض التجارب الناجحة التي كانت السباقة ف

  حادیة التصدیر كما یحدث في الجزائر أاالبتعاد عن و 

 : تجربة إیران  )1

تمتلك إیران ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بعد المملكة العربیة السعودیة، 

وهي كذلك ثاني أكبر بلدان  ،ملیار دوالر 412.2 حوالي  2016حیث بلغ إجمالي الناتج المحلي في عام 

ویتمیز . 2015مة عام ملیون نس 78.8المنطقة بعد مصر من حیث عدد السكان إذ بلغ عدد السكان نحو 

االقتصاد اإلیراني بوجود قطاع هیدروكربوني، وقطاعي الزراعة والخدمات، وحضور ملحوظ للدولة في 

وتحتل إیران المركز الثاني في العالم من حیث احتیاطیات . قطاعي الصناعات التحویلیة والخدمات المالیة

ومازال النشاط االقتصادي وٕایرادات  ،ام المثبتةالغاز الطبیعي والمركز الرابع في احتیاطیات النفط الخ

 . 1الحكومة یعتمدان إلى حد كبیر على العائدات النفطیة

للتخلي عن األحادیة في التصدیر لتفادي هذا االعتماد على الصادرات النفطیة خاضت إیران تجربة و 

 بجدیة حیث بدأ التفكیر اإلیرانیة الحرب انتهاء بعد تعود بدایة هذه التجربة إلى بدایة الثمانینات  والسیماو 

 لتشجیع إستراتیجیة وتنفیذ وضع في إیران شرعت حیث ، 1988إلى العراق عام اإلیرانیة الصادرات لتنویع

 وتنفیذ النفطیة، وصیاغة غیر للصادرات المؤسسي على الدعم معالمها ارتكزت النفطیة غیر الصادرات

   .العالمي االقتصاد في االندماج أخیراوالثقافیة و  واالجتماعیة االقتصادیة للتنمیة الخماسیة الخطط

  :2 على النفطیة غیر الصادرات اإلیرانیة قائمة تشملو 

 ،البطیخ البطاطس، الطماطم، التمور، كالتفاح، الفالحیة المنتجات النسیج، الجاهزة، المالبس السجاد 

                                  

، تاریخ  http://www.albankaldawli.org/ar/country/iran/overview: إیران نظرة عامة، مجموعة البنك الدولي ، متاح على الموقع 1 

    13:25: ، الساعة  2017،/ 02/12: االطالع 

- في-إیران- تجربة/.../iefpedia.com/arab/wp.../2016 :متاح على  ، إیران في تشجیع الصادرات غیر النفطیةتجربة ،عبد الحمید مرغیت 2

  .20:50: ، الساعة 14/02/2018:،تاریخ اإلطالع pdالنفطیة- غیر-الصادرات- تشجیع
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  .)الفستق الزعفران، التفاح، ،الكیوي، 

  الجلود، أنواع جمیع-والكمون الصمغ والقطن الزبیب، (عالمي في  األول تحتل المركزو 

 .2015 عام) واألحذیة،الكافیار

 الكافیار إلنتاج العالم في مزرعة أضخم إیران افتتحت.   

 والصابون المنظفات أنواع مختلف.    

 الغیار وقطع السیارات: النقل الصلة مركبات ذات والمنتجات األسمنت،األحجار،: البناء مواد. 

 الزنك النحاس، الحدید، األلمنیوم، : المعادن. 

 الهندسیة التقنیة الخدمات .  

  : جدول الموالي یوضح نسبة هذه الصادرات كما یلي و 

  2014- 1990نسبة الصادرات غیر النفطیة في إیران للفترة ): 1- 2(الجدول 

: %الوحدة   

  2014  2010  2005  2000  1995  1990  السنة

  45،3  40،56  11،3  10،23  17،6  6،8  نسبة الصادرات غیر النفطیة 

- تجربة/.../iefpedia.com/arab/wp.../2016 :عبد الحمید مرغیت،تجربة إیران في تشجیع الصادرات غیر النفطیة ، متاح على : المصدر 

  .20:50: ، الساعة 14/02/2018:، تاریخ اإلطالع  pd النفطیة-غیر-الصادرات-تشجیع-في-إیران

  : لتوضیح ذلك وضعنا الشكل الموالي و 

  2014-1990خالل الفترة في إیران تطور نسبة الصادرات غیر النفطیة ):4-2(الشكل 

  

   )1-2(اد الباحثة باالعتماد على الجدول من إعد: المصدر
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، فكانت 2014- 1990من خالل الشكل  نالحظ أن نسبة الصادرات غیر النفطیة تزایدت خالل فترة 

ما یبین نجاح  هذاو  2014عام % 46ت حوالي من إجمالي الصادرات و أصبح% 8في بدایة الفترة تمثل 

   .تجربة إیران في تنویع صادراتها وتشجیع الصادرات غیر النفطیة

فرغم أن االقتصاد اإلیراني یتمیز بقطاع محروقات كبیر حیث تعتبر خامس أكبر منتج للنفط في منظمة  

لصادرات، حیث بذلت جهود لم یقف أمام السلطات في محاولة تنویع ا هذاالبلدان المصدرة للنفط إال أن 

القتصاد اإلیراني لعدة مهم سمح لها بمعالجة الخلل الذي كان یشوه صورة امعتبرة وحققت إنجاز كبیر و 

 إلیران اإلجمالي المحلي الناتج في المحروقات خارج الصادرات مساهمة نسبة سنوات، حیث ارتفعت

  2015.1عام  %11،5لتبلغ 2009 عام %7،2من

لدولیة التي دعمها نقل المعرفة ستراتیجیة تنویع الصادرات بدافع المنافسة اإتبنت مالیزیا : تجربة مالیزیا  )2

التكنولوجیا مع التركیز على تنمیة الشركات الوطنیة للوصول إلى مصاف الشركات العالمیة، فتغیر و 

م الصادرات في شكل موارد خام ووقود ظمالیزیة تغیرا كبیرا حیث كانت معبذلك هیكل الصادرات ال

  .2معدني

عتها من تلك التي تعتمد تعد مالیزیا من الدول التي لها تجربه رائده في عملیة التصنیع  فقد طورت صنا

على كثافة العمل إلى صناعات تعتمد على كثافة رأس المال وتحدیدا الصناعات التكنولوجیة التي لها قیمه 

  . مضافة كبیره

    3:مرت سیاسة التصنیع في مالیزیا بأربعة مراحل كما یلي : سیاسة التصنیع في مالیزیا  )أ 

 لستینیات حیث تم تطبیق سیاسة إحالل بدأت في مطلع ا:مرحلة صناعات إحالل الواردات

الواردات وعلى أساسها قامت صناعات صغیرة الحجم وأخرى إلنتاج السلع التي تحل محل السلع 

 وتم إصدار قانون  ،المستوردة كالصناعات الغذائیة ومواد البناء والتبغ والبالستك والكیمیائیات

                                  

  . المرجع السابق 1

  
2 Mohamed B Yuesof, Malaysian Bilateral Trade Relation and Economic Growth,International Journal of 

Business and Society،N° 68-55,International Islalice University ,Kuala Lumpur ,Malaysian ,2005 ,p3. 

 .1368ص، 2015، العراق ،23المجلد  3مجلة جامعة بابل ، العدد ،التجربة التنمویة المالیزیة والدروس المستفادة منهاعربیاً  ،علي احمد درج 3
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 .األجنبیة في تلك المجاالتلجذب االستثمارات ) 1968(تشجیع االستثمار عام 

  بدأت في مطلع السبعینیات حیث شجعت الحكومة دخول : مرحلة الصناعات التصدیریة

االستثمارات في مجال االلكترونیات وصناعات النسیج من خالل توفر العمالة الرخیصة وحوافز 

حكومة ضریبیة مغریة وٕاصدار تراخیص منتجات أجنبیه وٕانشاء مناطق تجاره حرة، وعملت ال

على استضافة شركات متعددة الجنسیة لتشغیل خطوط إلنتاج في مالیزیا، كما سمحت للشركات 

 .األجنبیة التي تنتج سلع للتصدیر للتملك ملكیه تامة دون اشتراط المساهمة المحلیة

 بدأت هذه الفترة في مطلع :مراحل التصنیع الثقیل والصناعات المعتمدة على الموارد المالیزیة

نینیات حیث شجعت الحكومة على مثل هذه الصناعات كما شجعت على تصنیع السیارة الثما

ثم التوسع في صناعات االسمنت والحدید والصلب والتركیز على ) بروتون(المالیزیة الوطنیة 

صناعة االلكترونیات والنسیج التي بدأت تساهم بثلثي القیمة المضافة للقطاع الصناعي و 

لة، ویالحظ في هذه الفترة تمتع الصناعات الوطنیة بالحمایة الحكومیة من العما%) 40(تستوعب

 .ودخول الدولة في مشروعات كثیرة تغطي كافة النشاطات االقتصادیة

  بدأت هذه الفترة في بدایة :مرحلة تشجیع الصناعات عالیة التقنیة ذات القیمة المضافة

هي صناعات عالیة التقنیة تتطلب التسعینیات حیث شجعت الحكومة على مثل هذه الصناعات و 

رأس مال كبیر ومهارة عالیه، وذلك من أجل زیادة تنافس المنتجات المالیزیة وتوسیع دائرة 

  .أسواقها المحلیة

هناك العدید من المؤسسات والهیئات ساهمت في إنجاح عملیة : المؤسسات و التنمیة الصناعیة  )ب 

  1:التنمیة الصناعیة نذكر منها

  وتعد المحطة الوحیدة للمستثمرین الذین یریدون إنشاء استثمارات : یة للتنمیة الصناعیةالهیئة المالیز

صناعیة أو ذات صلة بالقطاع الصناعي في مالیزیا، وتقوم الهیئة بتوفیر كل المعلومات عن 

الفرص االستثماریة في مالیزیا كما تتم جمیع اإلجراءات والتصاریح والتصدیقات الضروریة لقیام 

 .ال االستثماریةاألعم

 الهیئة اإلنتاجیة القومیة )(NPC: وهي هیئة اتحادیة تهتم بزیادة اإلنتاجیة الكلیة في االقتصاد

كمراكز ) 1962(أنشأت عام ،المالیزي أي تهتم بإنتاجیة عوامل اإلنتاج وهي العمل ورأس المال

                                  

 . 1367المرجع السابق، ص  1
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و ،وق الخاص لألمم المتحدةإنتاجیة بالتعاون بین الحكومة المالیزیة ومنظمة العمل الدولیة والصند

إلى مركز حكومي یهتم باإلنتاجیة الكلیة ویعمل على جودة اإلنتاجیة ) 1966(تحول في عام 

المالیزیة وترقیتها من اجل تنمیة اقتصادیة متوازنة و من مهامها تقدیم مقترحات حول سیاسة 

مجال اإلنتاجیة والمنافسة وتخطیط اإلنتاجیة كما تشجع على االمتیاز في التطبیقات النظامیة في 

إلى جانب إجراء البحوث والنشاطات التدریبیة وتنمیة النظم اإلداریة في مجال الجودة واإلنتاجیة 

 .وتطبیق تقنیة المعلومات

 (وتعرف بـ ) 1993(أسست عام :هیئة تنمیة التجارة الخارجیة المالیزیة(MATRADE  

ومهمتها ترویج وتشجیع التجارة الخارجیة المالیزیة والقیام بتقدیم معلومات للمصدرین والموردین  

المالیزیین وتطویر وتشجیع للمنتجات المالیزیة مع التركیز على المنتجات الصناعیة والقیام بأجراء 

سي وتقوم برامج الدراسات عن األسواق الخارجیة للمنتجات المالیزیة من اجل تحسین وضعها التناف

التدریب في تدریب مهارات المصدرین المالیزیین في مجال التسویق الدولي وحمایة االستثمارات 

 .المالیزیة في الخارج

 وتعرف بـ : هیئة التصنیع الثقیل المالیزیه)HICOM ( بدأت الهیئة باالستثمار فى مجال الحدید

مع شركة میتسوبوشي الیابانیه والسیارة بالشراكة " بروتون"والصلب ومشروع السیارة الوطنیة 

لى إقامة مجمع الحدید والصلب إباإلضافة  ،بالشراكه مع دایهاتسو الیابانیة" رودوا"الوطنیه الثانیة 

  العمالق

مع شروعها في إتباع سیاستها قصد تنویع صادراتها بدأت صادرات هذه الموارد في االنخفاض من و 

في حین أن % 33أصبحت فقط  1990مع حلول عام و  1980في عام % 57إلى  1970عام  61%

عام % 55إلى  1970عام % 26، حیث زادت حصتها من ت السلع المصنعة بدأت في التزایدصادرا

ستراتیجیة الموجهة نحو التصدیر ابتداء من الثمانینات حیث كانت أداة إكل هاذ تحقق بعد تنفیذ ، و 1990

رات عتماد على الصناعة فالصاداالسلع األساسیة إلى اقتصاد أكثر لتحول من اقتصاد قائم على رئیسیة ل

  .1 2000عام % 49ارتفعت إلى و % 23كانت  1970المصنعة عام 

                                  

1 Mohamed B Yuesoff,OP CIT,p3. 
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ستراتیجیة إحالل الواردات في قطاع الصناعات الثقیلة كان هناك تركیز إعتمدت على افرغم أن مالیزیا 

مالیزیا في ذلك من  نجحتو ي ظل المنافسة العالمیة القویة سلع المصنعة فعلى تنشیط الصادرات من ال

  1:خالل 

 قاعدة الرأسمالیة قطاع التصدیر مما أدى إلى تعزیز ستثمارات أجنبیة مباشرة في اجتذاب ا. 

  تطویر مهاراتهمسمالیة عن طریق تدریب العاملین و الرأالتركیز على التنمیة البشریة و.  

  المتوسطة لیزیا تنمیة المشروعات الصغیرة و ستهدفت ماافي الوقت نفسه و. 

دیر تنامي تكثیف قاعدة التصمالیزیة لسیاسة تطذویر التصدیر وتنویع و نتج عن إعتماد الحكومة الو 

  الجدول الموالي یوضح ذلك الصادرات الصناعیة ، و 

  2013هیكل صادرات مالیزیا عام ): 2- 2(الجدول 

  منتجات أخرى  الغاز الطبیعي  المنتجات الخام  الصادرات المصنعة  المنتج

  %10،3  %8،9  %4،5  %76،3  %النسبة 

source:International Monetary Fund,Malausia ,Contry Report N 15/59. Washington,2015,p3. 

شكل ثالثة أرباع إجمالي یبین الجدول أن صادرات مالیزیا تسیطر علیها المنتجات المصنعة التي ت

ا في تقدمت كثیر ؤخرا على الصناعات االلكترونیة والكهربائیة و ، حیث یعتمد اقتصاد مالیزیا مالصادرات

مالیزیا من ثروات طبیعیة لما تتمیز به % 8،9تسجل صادرات الغاز الطبیعي تقنیات التكنولوجیا الحدیثة، و 

بزراعة المطاط الطبیعي والنخیل عدنیة كالحدید والذهب والقصدیر وتتمیز كذلك الثروات المبترول وغاز و 

  .%4،5التوابل لذلك صادرات المنتجات الخام تقدر ب والكاكاو واألرز واألخشاب وجوز الهند و 

ة نستخلص ر للتجربة المالیزیبالنظ: أهم الدروس المستفادة من التجربة الصناعیة في مالیزیا  )ج 

  :2مجموعة من النتائج منها

 الصناعیة تمت في ظل أنظمة حكم مستقرة، أعطت للقطاع الخاص دوره في الحیاة االقتصادیة التجربة.  

                                  

معالجة التحدیات االقتصادیة الناشئة للحفاض على :المملكة العربیة السعودیة صندوق النقد الدولي ،إدارة الشرق األوسط و آسیا الوسطى ،  1

 .71،ص2015،تقریر النمو
 .1368ص،مرجع سابق  ،علي احمد درج 2



 إستراتیجیات تطویر الصادرات : ............................................................الفصل الثاني

96 

 

  مثلت الیابان دور قاطرة النمو في مالیزیا إذ شكل التعاون فیما بینهما أساسا للنهضة التنمویة، وكان

  .لالستثمار الیاباني دور كبیر في تمویل التنمیة

  فر لها دعم حكومي قوي عند بدایة انطالقها خاصة في مجال الصناعات اإلستراتیجیة یجب أن یتو

البحث والتطویر واستیعاب التقنیة، وان تحفیز الصناعات الفرعیة المتصلة بالصناعات اإلستراتیجیة أمر 

  .مهم جدا لیتم بناء شبكة صناعیة متكاملة تحقق التقدم الصناعي المطلوب

  أساس التطور اإلنتاجي من إنتاج منتجات أساسیة یمكن وصف األنماط الصناعیة في مالیزیا على

یعد ذلك من أهم الدروس المفیدة من الناحیة و " ذات قیمة مضافة"نتجات ثانویة إلى إنتاج م" زهیدة الثمن"

 .الفنیة للدور الذي تلعبه الصناعات األساسیة في االقتصادات النامیة

المباشر،وتكییف القوانین الخاصة بهذا االستثمار التعاون الحكیم من قبل الدولة مع االستثمار األجنبي 

  .والمرحلة الراهنة والمستقبلیة التي تتطلع  وتتعامل معها الحكومة

  : ندونیسیا إتجربة  )3

إحالل الواردات  ، فنفذت سیاسةة تشجع على تنویع قاعدة الصادراتندونیسیا بوجود حوافز قویإتتمیز 

األجنبي في قطاع تصدیر السلع المصنعة ، كذلك تم إطالق ستهدفت جذب رأس المال اإلى جانب سیاسة 

عدد من الحوافز لتشجیع الصادرات مثل إنشاء مناطق حرة و تقدیم حوافز ضریبیة للشركات و الصناعات و 

ستندت إلیها اه من أهم العناصر األساسیة التي تقلیص الحواجز التجاریة الجمركیة و غیر الجمركیة ، غیر أن

ستخدام اإلرادات اعتمدت على اض سعر الصرف بدرجة كبیرة ، كذلك لتنویع تمثلت في خفإستراتیجیة ا

، و كان ذلك عبر 1ستثمار في قطاعات أخرى و تدعیمها و النهوض بها مثل الزراعة و الصناعة النفطیة لال

  2:مرحلتین هما 

  ت النفطیة بحیث تمیزت هذه المرحلة باالعتماد على العائدا: 2009 - 1997المرحلة األولى من

النقد الدولي  ملیار دوالر لصندوق  78ملیون دوالر كعوائد وتسدید  7649كانت تمثل في تلك الفترة 

بالمئة وهو ما جعل إندونیسیا ال تتأثر  60، واعتماد االقتصاد على الطلب المحلي بـ 2006سنة 

                                  

 .71صندوق النقد الدولي ،مرجع سابق،ص  1

،  http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=99933: ، متاح على اندونیسیـــا من الفقـــر إلى رابع اقتصاد في آسیا،یوسف زایر2 

 .20:17:  ، الساعة14/02/2018:تاریخ اإلطالع 
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لمتقدمة، أضف إلى ذلك بسبب اعتمادها نسبیا على الصادرات إلى أوروبا والدول ا 2008بأزمة 

واستفادت اندونیسیا من برنامج إنعاش آتشي للصندوق الدولي . السوق االستهالكیة الضخمة داخلیا

المناطق الزراعیة سنة  ملیون دوالر بالتركیز على إصالح  36،5للتنمیة الزراعیة الذي كان بتكلفة 

 .2004بعد تسونامي  السیما منطقة آتشي الفقیرة  2005

 من ناحیة التوجه االقتصادي بحیث  وتمیزت هذه بعدة تغیرات  2013 – 2009مرحلة ثانیة من ال

السیما بعد  2009تحولت إندونیسیا من دولة مصدرة للنفط إلى دولة مستوردة في النصف الثاني من 

الفترة اعتمادها الكبیر على الصناعات التحویلیة، فأصبح اقتصادها صناعیًا خدماتیًا كما تمیزت هذه 

في دخول اندونیسیا في دول العشرین الكبار، كذلك توقیع شراكة مع اإلتحاد األوروبي في مجال 

  .االستثمارات األجنبیة والبیئة والتعلیم

 2000رتفعت صادرات الفحم و الغاز و في عام اا ففي التسعینات یندونیسإبالنسبة لهیكل صادرات و 

الصادرات عام جمالي إمن قیمة % 40یر حتى بلغت قیمتها كل كببدأت في صادرات الخدمات في التزاید بش

عام % 30إلى أن بلغت  1985عام % 80نخفاض صادرات المعادن من حوالي اقابل ذلك ، و 2009

بعد أن كانت  1985في عام % 20نخفضت إلى ابة للمنتجات الزراعیة التي سبالنكذلك هو الحال و  2009

   .2009عام % 23ثم سجلت  1969عام % 50

 1969أما بالنسبة للصادرات الصناعیة فقد سجلت تزاید ملحوظ حیث كانت منعدمة تقریبا في الفترة 

عام % 51تزاید حتى بلغت واصلت الو  1993عام % 49زاید فسجلت حوالي ، ثم بدأت في الت1980- 

تصدیرها  ندونیسیا فيإأما الخدمات فبدأت ،%30حوالي  2009نخفضت مرة أخرى لتسجل عام او   2001

نخفضت نسبیا لتسجل اثم % 20بقیمة قدرها  2004ها عام بدأت في التزاید أعلى قیمة لو  1980عام 

  : كانت صادرات أندونیسیا كما یلي  2013وفي عام ، 1 2009عام % 12حوالي 

  2013هیكل صادرات اندونیسیا عام ) :  3- 2(الجدول 

  %النسبة  المنتج   %النسبة  المنتج 

  %9  زیت النخیل   %15  البترول و الغاز 

                                  

1 Stephen Elias،Clare Noone ،The Growthe and Development of the Indonesian Economy،Reserve Bank of 
Australia،Bulletine Decembre ،2010،p 38. 
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  %5  منتجات معدنیة   %17  مواد أولیة 

  %6  آالت كهربائیة   %32  منتجات صناعیة 

  %5  مطاط معالج   %3  منتجات زراعیة 

      %7  منسوجات 

Source :Ambassade de France en Indonesi ,le Commerce Exterieure De L Indonesie En 201,Service 

Economique ,Juin 2014 .  

من % 32نتجات الصناعیة حیث سجلت ندونیسیا یغلب علیها المإن صادرات أیوضح الجدول 

فقط % 15، أما بالنسبة للصادرات النفطیة فساهمت بـ %17سجلت المواد األولیة نسبة جمالي الصادرات و إ

  .ادرات الصناعیةندونیسیا في تنمیة الصإهاذ ما یثبت نجاح من الصادرات و 

  و القوة االقتصادیة التنمیة  علىالصادرات أثر  :المبحث الرابع 

صادیة ركزت الكثیر من األدبیات االقتصادیة على دراسة ظاهرة التنمیة االقتصادیة فالنظریة االقت

 ،أسباب تحقیق الرفاهیة االقتصادیة للشعوب و تحسین مستویات معیشتهمتناولت في مضمونها آلیات و 

ذلك على مداخیل أفرادها معدالت نموها االقتصادي للشعوب و فالكثیر من دول العالم شهدت قفزات كبیرة في 

یرة في معدالت النمو معنى هذا أن لیس هناك شك أن ثمة أسباب وراء هذه القفزات الكبو  ،وظروف معیشتها

   .لعل تطویر الصادرات للبلد هو السبب الرئیسي في ذلكاإلیجابیة و 

   الصادرات و التنمیة االقتصادیة: طلب األول الم

یة و الذي امتد ري بین االقتصادیین حول عالقة التجارة الدولیة بالتنمیة االقتصادظهناك خالف ن

مازال هذا الخالف یثار حول طبیعة هذه العالقة بالرغم من أن أكثر النتائج التجریبیة أكدت ألكثر من قرنین و 

  .و التنمیةوجود ترابط بین التجارة 

  مفهوم التنمیة االقتصادیة : الفرع األول 

یعد مفهوم التنمیة االقتصادیة الذي مر بعدة مراحل من المفاهیم العالمیة حیث أطلق على عملیة 

الخمسینیات من للتنمیة خالل فترة األربعینیات و ر ظإذ كان ین ،س نظم اقتصادیة و سیاسیة متماسكةتأسی

قد شق على مرادفا لمفهوم النمو االقتصادي و حیث كانت رتفاع  مستوى دخل الفرد القرن الماضي على أنها ا

    . االقتصادیین خالل العقدین التالیین للحرب العالمیة الثانیة الوصول إلى تفرقة واضحة بین النمو و التنمیة
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 لوضع البلد نحو الطریق جوهریة ح لعملیة التنمیة هو خطوة مهمة و ن إعطاء مفهوم واضإ و 

فتعرف التنمیة االقتصادیة على أنها ،التخلف  نالتي تقع تحت اسم التنمیة زادت مفاألخطاء  ،الصحیح

الزیادة التي تطرأ على الناتج القومي في فترة معینة مع ضرورة توفر تغیرات تكنولوجیة و فنیة و تنظیمیة في 

ن حالة التخلف لتي بمقتضاها یتم االنتقال مأو العملیة ا. المؤسسات اإلنتاجیة القائمة أو التي ینتظر إنشاؤها

الهیكل الجذریة والجوهریة في البنیان و هذا االنتقال یقتضي إحداث العدید من التغیرات إلى حالة التقدم و 

   . 1االقتصادي

ویمكن القول بأنها تقدم المجتمع عن طریق استنباط أسالیب إنتاجیة جدیدة أفضل و رفع مستویات 

خلق تنظیمات أفضل هذا فضال على زیادة رأس المال اء المهارات و الطاقات البشریة و إنماإلنتاج من خالل 

من ثم فالتنمیة االقتصادیة ال تدل فقط على تغیرات اقتصادیة معینة و  ،المتراكم في المجتمع على مر الزمن

میة االقتصادیة تتضمن فالتن ،التنظیمیةیة والهیكلیة و بل و تتضمن كذلك تغیرات هامة في المجاالت االجتماع

هذا ألن الزیادة في الدخل تساعد على الزیادة في یادات في الدخل القومي الحقیقي ونصیب الفرد منه و ز 

تساعد  بدورها على دعم اإلنتاج التقدم التكنولوجي في المجتمع و ار مما یدعم التراكم الرأسمالي و االدخ

قدرة العامل كل مهارة وكفاءة  و میة االقتصادیة كذلك تحسین باإلضافة إلى هذه التغیرات تشمل التنو  ،والدخل

ل و تنظیم اإلنتاج بطریقة أفضل وتطویر وسائل النقل والمواصالت وتقدم على الحصول على الدخ

   .2غیرها یم و التعلالمؤسسات المالیة وزیادة التحضر في المجتمع وتحسین مستویات الصحة و 

حیث أن النمو االقتصادي هو مجرد  ،االقتصادیة والنمو االقتصاديلتفریق بین التنمیة یمكن او 

منه یقوم النمو بتعمد بل یترك للظروف  العفویة و الزیادة في الدخل الفردي الحقیقي یعني أن النمو ال یحدث 

نشیر هنا أیضا إلى أن نظریات النمو االقتصادي تهتم و  ،إجراءات أو تدابیراالقتصادي بعدم اتخاذ أي 

في حین تهتم نظریات التنمیة االقتصادیة بدراسة اقتصادیات الدول اسة اقتصادیات الدول المتقدمة  و بدر 

 .3النامیة 

  

                                  

،أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة حدود التنمیة المستدامة في االستجابة لتحدیات الحاضر و المستقبل دراسة حالة الجزائرمحي الدین حمداني، 1

  . 13، ص2009-2008العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر،
  .23، ص2003، الدار الجامعیة اإلسكندریة، مصر  التنمیة االقتصادیةمحمد عبد العزیز عجیمة، محمد علي اللیثي،  2
  .4شربي محمد األمین ، مرجع سابق، ص 3
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  عالقة  التنمیة االقتصادیة بالقوة و الریادة االقتصادیة :الفرع الثاني 

ص األعمال المتاحة الریادة على أنها اكتشاف األفراد أو المنضمات لفر  stevensonعرف 

ا التوافق بین الموارد المتاحة والضروریة هاذ التعریف یؤكد على أن الریادة یجب أن یتوفر فیهاللها و واستغ

    .1في نفس السیاق هناك وجهة نظر أخرى ترى أن الریادة هي التي تصنع الفرص الستغالل الفرص و 

في قیمته من خالل تكریس الوقت والجهد  الریادة على أنها عملیة شيء مختلف"روبرت هیزرتش "عرف و 

الحصول على مكافئات الكافیین وتحمل األعباء واألخطار المالیة والنفسیة واالجتماعیة المصاحبة لذلك و 

  .2مالیة 

ح لكسب المفتاكوین وبناء نشاط اقتصادي جدید و في حین عرفها دافیسون على أنها عبارة عن ت

  .3على المنافسین تحقیق التفوق المزایا التنافسیة و 

  : من خالل التعاریف السابقة یمكن بناء التعریف التالي و 

الریادة هي عملیة تكوین شيء ما جدید عن طریق المخاطرة و اقتناص الفرص الصعبة من خالل 

حالة و الوسائل المتاحة مع القدرة على تحمل المسؤولیة في ....) الجغرافیة و البشریة و الطبیعیة (الموارد 

  .مكانة عالیة في حالة النجاح ثر بالخسارة مع تحقیق ربح كبیر و عدم التأفشل و التكلفة المرتفعة و ال

االبتكار و عة من العناصر هي أوال اإلبداع و التعریف نجد أن الریادة تقوم على مجمو  هذامن خالل و 

شرط توفر اإلمكانیات  تحقیق ربح في حالة النجاح معیة في حالة الفشل و اقتناص الفرص ثم تحمل المسؤول

  .المناسبة 

الدولة ال یمكن أن تكون مخاطرة ومبدعة ، فمكن أن تحقق إال إذا تحققت القوةكل هذه العناصر ال یو 

، ففي وسط مجموعة من الدول تكون الدولة ؤولیاتها إال إذا كانت دولة قویةال تستطیع تحمل مسومبتكرة و 

الدول بما یخدم مصالحها تستطیع التأثیر على باقي قتصاد الدولي و تي تمتلك زمام االالرائدة اقتصادیا هي ال

                                  

، مجلة القادسیة للعلوم االقتصادیة و اإلداریة ،المجلد  خصائص الریادي في المنظمات الصناعیة و أثرها على اإلبداع التقني،  عمر علي إسماعیل 1

  .71، ص 2010،جامعة الموصل ،4العدد  12
 .5،ص2009، غزة،1العدد  11، مجلة جامعة األزهر ،المجلد  الریادة في الشركات العربیة بمنظور إستراتیجيوفیق حلمي اآلغا ، 2
،مجلة األبحاث االقتصادیة و االداریة،العدد  عناصر إستراتیجیة الریادة و أثرها على أبعاد إبداع المنتجخیري مصطفى كتانة، أحمد عوني احمد آغا، 3

 .104،ص2012، جامعة بسكرة،11
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ما یؤكد قوة الدولة أي لكي تكون الدولة رائدة  هذارتها وآرائها ضمن النظام الدولي، و فرض سیطالخاصة و 

   .یجب أن تكون دولة قویة

ولى في االبتكار زاد تأثیرها في الساحة الدولیة ومنه كانت األحیث كلما كانت الدولة قویة كلما 

من إمكانیة الحصول على معلومات وتسهیالت وتحفیزات من اغتنام الفرص لما تحققه لها قوتها واإلبداع و 

   .كذلك قوة الدولة تمكنها من تحمل المخاطر وتجاوزهاباقي الدول و 

مع المحیط الخارجي قات الدولة ریادتها االقتصادیة في أنهما ركیزتان تبدأ منهما عاللة و هنا تجتمع قوة الدو و 

     .المنطلق یمكن القول أن ریادة الدولة ال تكون إال بقوتها هذامن و 

الدول القویة اقتصادیا تسعى لتنمیة اقتصادها باستمرار من خالل المحافظة على مستوى متطور 

ادي االقتصتحقق معدالت عالیة لألداء  فبفضلها التنمیة هي الوسیلة األساسیة لتحقیق القوة  و لمواطنیها 

للدولة على حساب الدول األخرى  ما یحقق القوة هذاو ....) ناتج إجمالي ،استثمار،صناعة، توظیف، تجارة ،(

من جهة و ال تشهد معدالت تنمیة عالیة كن أن تكون دولة قویة اقتصادیا و یمكن القول أنه من غیر الممو 

انیة السیطرة على الدول القوة تكسب الدولة إمكأخرى یمكن القول أن القوة هي وسیلة لتحقیق التنمیة حیث 

یحقق لها معدالت التنمیة التي ترغب في تحقیقها ریات الدولیة بما یخدم مصالحها و منه تغییر المجاألخرى و 

  .من خالل التسهیالت التي تحصل علیها الدولة القویة من غیرها من الدول

عة ومبتكرة یكون لها دور مشاریع جدیدة مبدالتنمیة من خالل إنشاء منظمات و  تؤثر الریادة على

فرص عمل جدیدة و تحسین مهارات وكفاءات العمال  ٕایجابي في تطویر االقتصاد من خالل توفیرفعال و 

   .منه تنمیة االقتصادوزیادة التحضر في المجتمع و  تقدیم منتجات جدیدةو 

ٕاحداث نوع الوصول إلى حالة جدیدة و صاد إلى الریادة  یؤدیان باالقتویمكن القول أن كل من التنمیة و 

نستنتج أن العالقة بین هذه المفاهیم الثالثة هي عالقة شرطیة علیه و  من التغییر إلى األفضل في المجتمع 

  .لتحققها یشترط حدوث التنمیةو  حیث لتحقق الریادة للدولة یشترط وجود القوة
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  س القوة االقتصادیة في مقابل مؤشرات قیا مؤشرات قیاس التنمیة :الثالثالفرع 

عرفت مؤشرات التنمیة تطورات هامة حیث بدأت من الناتج القومي إلى دخل الفرد من هذا الناتج 

  المؤشرات االجتماعیة لقومي ثم إلى الحاجات األساسیة و ا

في البدایة اعتبرت التنمیة أنها عبارة عن تعني زیادة متتابعة في الناتج : الناتج القومي اإلجمالي  .1

عار أي ومي اإلجمالي خالل فترة زمنیة طویلة و استبعد هذا المقیاس التغیرات الحاصلة في األسالق

 1ما یعیب هذا المؤشر هو أنه ال یؤخذ نمو السكان بعین االعتبارأن یكون باألسعار الثابتة، و 

زمنیة طویلة ي ناتج الفرد لمدة اعتبر البعض أن مقیاس التنمیة هو الزیادة فو : الناتج القومي للفرد  .2

هذا یشترط أن یكون نمو الناتج القومي اإلجمالي أكثر من زیادة السكان حتى یتحقق زیادة في و 

 . 2الناتج القومي للفرد

یؤكد و  1976ؤتمر العالمي للتشغیل عام المأعتمد هذا المقیاس من طرف : الحاجات األساسیة  .3

الخدمات الصحیة للسكان أي أنه سكن و المفهوم أن ضرورة توفیر الغذاء والماء والكساء والهذا 

  .3تحقیق مستوى أعلى من الرفاهیةإشباع الحاجات األساسیة للسكان و مقیاس 

  :تتمثل في مؤشرین هما و : مؤشرات اجتماعیة  .4

  المشاركة و فهوم نوعیة الحیاة لیشمل األمن والسالم وتكافؤ الفرص و یستعمل م :مؤشر نوعیة الحیاة

الحیاة عند السنة هذا المقیاس من ثالث مكونات هي وفیات األطفال و توقع یتكون  4الرضى الذاتي 

قق یقیس هذا المؤشر مقدار اإلنجاز المحسنة، و  15راءة والكتابة عند العمر القاألولى للطفل و 

 .5رفه مستوى الرفاهیة للسكانإلشباع الحاجات األساسیة و 

 مؤشر التنمیة البشریة )HDI (  : للتنمیة جاء هذا المؤشر في التقاریر السنویة لبرنامج األمم المتحدة

أو  هي طول فترة الحیاة و متوسط سنوات الدراسةند هذا المقیاس على ثالث أهداف و یستالبشریة و 

هذا المقیاس یعمل على ترتیب الدول إلى ثالث مجموعات توصف ى المعیشة، و مستو و  المعرفة 

                                  

 .  23، ص 2007، األردن ،  ، دار وائل للنشر التنمیة االقتصادیة نظریات و سیاسات و موضوعاتمدحت القریشي،  1
 .  23نفس المرجع ، ص  2
 . 24نفس المرجع ، ص  3
 . 59، ص  2011، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، األردن ،  التخطیط و التنمیة االقتصادیةأحمد عارف العساف، محمود حسین الوادي،  4
 . 24مدحت القریشي ، مرجع سابق ، ص  5
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التنمیة البشریة و ) 0,79-0,50( البشریة المتوسطة التنمیة و ) 0,50- 0,0( تدنیة البشریة الم بالتنمیة

  .1)1,0- 0,80( المرتفعة 

فقر حیث تعمل على یمكن القول أن التنمیة االقتصادیة هي الطریق الوحید للتخلص من حالة الو 

ل عدة مؤشرات كما تم خال السیاسیة للدولة منتحسین الظروف واألوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة و 

زیادة نصیب الفرد منه یحققان رفع مستوى المعیشة السكان ویمكن ذكرها سابقا، فزیادة الخل القومي للدولة و 

مع و تقلیل الفوارق االجتماعیة التخلص من الطبقیة في المجتالسكان و  أن یحققا العدالة في توزیع الدخل على

تحقق ساسیة للسكان من صحة وتعلیم وسكن وحتى مرافق الترفیه، و لحاجات األمنه توفیر اواالقتصادیة و 

و التخلص من التبعیة االقتصادیة، التنمیة كذلك فوائد أكثر حیث تساعد الدولة على استقاللها االقتصادي 

وتصریفها إلى  التطور الذي یمكنها من تحقیق فوائض اإلنتاج تستطیع الدولة أن تحقق التقدم و  حیث بالتنمیة

تیرادها من تحصیل عملة أجنبیة تساعدها بدورها على جلب ما تحتاجه من البضائع باسألسواق الدولیة و ا

  . التوسع في األسواق الدولیةالخارج ومنه النمو و 

مؤشرات قیاس القوة االقتصادیة للدولة نجد أنها ؤشرات قیاس التنمیة االقتصادیة و عند المقارنة بین مو 

، حیث یستخدم كل من هذین المؤشرین لمحلي اإلجمالي و نصیب الفرد منهلناتج اتتقاطع في مؤشرین هما ا

 في قیاس القوة االقتصادیة للدولة و في نفس الوقت یعتبران من المؤشرات الرئیسیة لقیاس التنمیة االقتصادیة

  . القوة االقتصادیةالكبیر بین التنمیة االقتصادیة و الترابط للدولة وهذا ما یوضح التقارب و 

لكن في الحقیقة فإن كل ح أنها غیر مشتركة بین التنمیة والقوة االقتصادیة و أما باقي المؤشرات یتض

یة من ، فمؤشر الحاجات األساسى تحقیق القوة االقتصادیة للدولةمؤشرات قیاس التنمیة االقتصادیة تؤدي إل

یتحقق للفرد إال إذا كان نصیبه كل هذا ال غذاء وسكن وخدمات صحیة وتحقیق مستوى أعلى من الرفاهیة و 

منه فمؤشر الحاجات األساسیة ال یتحقق إال یمكنه من قضاء كل هذه الحاجات و  من الناتج المحلي اإلجمالي

  .إذا تحقق مؤشر دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

هو سكان و لحیاة الذي یحقق رفاهیة الأما بالنسب للمؤشرات االجتماعیة التي تشمل مؤشر نوعیة ا

، وكذلك هو األمر بالنسبة لمؤشر الفرد من الناتج المحلي اإلجماليكذلك ال یتحقق إال بتحقق مؤشر نصیب 

                                  

 . 25، ص المرجع السابق  1
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ح أن ، فمن خالل هذه المقارنة یتضؤشر دخل الفرد من الناتج المحليالتنمیة البشریة الذي یعتبر كملحق لم

  .مؤشرات القوة االقتصادیة لهما نفس الكل من التنمیة االقتصادیة و 

  التنمیة االقتصادیة الصادرات و األثر المتبادل بین : المطلب الثاني

 تحججیات التي تدخل في عملیة التنمیة و یعتبر عدد من االقتصادیین أن التجارة هي أحد المتغیر 

 غكون غفي بلدان جنوب شرق آسیا مثل هون أصحاب هذا االتجاه بأن التجارة كانت المحرك الحقیقي للتنمیة

  غیرها من الدول الناشئة و كوریا الجنوبیة و  ،سنغافورة،

  دراسات تربط بین الصادرات والتنمیة االقتصادیة  :الفرع األول 

اء الصادرات و النمو االقتصادي سنحاول فیما یلي التعرف على أهم الدراسات التي تناولت العالقة بین أد

  : ذلك حسب التسلسل الزمني لهذه الدراسات و التي تتمثل في و 

  )  Emery  )1950 -1960دراسة :  أوال

  ٕایجابيلدول النامیة كان لها دور جدیر و توصلت هذه الدراسة إلى أن تنمیة الصادرات في بعض ا

كما بینت هذه من ثم تحقیق النمو االقتصادي في الدولة ككل یادة نصیب الفرد من الدخل الوطني، و في ز 

زیادة الصادرات أي أن تحقیق متبادل بین التنمیة االقتصادیة و الدراسة أیضا وجود عالقة تأثیر إیجابي و 

  .1التنمیة االقتصادیة سیؤدي إلى إحداث زیادة في الصادرات و العكس 

   )Michaely 1977(دراسة الباحث : ثانیا

بیة بین و أظهرت نتائجها وجود عالقة إیجا دولة نامیة 41اعتمدت دراسة میكائیلي على تجارب 

بأن ، كما بینت النتائج الوطنیة و نمو الناتج الوطني ككلمعدل نمو الصادرات معدل نمو الدخل الفردي و 

استنتج الباحث بأن و  ،دولة أخرى هي الدول الفقیرة 18ي ضعیفة فدولة و  23تلك العالقة إیجابیة وقویة في 

 .2التنمیة االقتصادیة  حققت األدنى من الصادرات الوطنیة إذا كانت هذه البلدان قدیتأثر ب  النمو االقتصادي

  

                                  

  . 20شربي محمد األمین،مرجع سابق،ص 1
  .67،ص2009،منشورات الحیاة،الجزائر، التجارة الدولیة و دورها في النمو االقتصاديرنان مختار،  2



 إستراتیجیات تطویر الصادرات : ............................................................الفصل الثاني

105 

 

  ) Heller et Porter  )1978دراسة :ثالثا 

لناتج أي ا( نمو الناتج غیر التصدیري بحث العالقة بین نمو الصادرات و  قامت هذه الدراسة على

دولة  41سة كسابقتها على تمت هذه الدراالسكان و استبعاد أثر الزیادة في مع و ) بعد خصم ناتج الصادرات 

جاءت نتائج الدراسة لتعكس مدى ارتفاع معدل االرتباط بین معدل نمو الصادرات ونمو الناتج غیر نامیة و 

   .1التصدیري 

التنمیة االقتصادیة في العالقة السببیة بین الصادرات و  یستكشف) Ekanayake )1999دراسة :  رابعا

النتائج كانت و  1997إلى  1960منیة السنویة من نامیة آسیویة و ذلك باستخدام السالسل الز ثمانیة بلدان 

 .2لصالح التأثیر االیجابي للتصدیر على التنمیة االقتصادیة لجمیع البلدان باستثناء دولة واحدة و هي مالیزیا 

نستنتج  حول الموضوع من خالل الدراسات السابقة رغم أنها جزء بسیط من الكم الهائل من الدراسات

. خاصة الصادرات الصناعیة تلعب دورا مهما في تحقیق التنمیة االقتصادیة أن الصادرات بصفة عامة و 

  أثر الصادرات على مؤشرات التنمیة االقتصادیة :الثاني  عالفر 

مو إلى نكثیرا ما ال یكون تفسیره أن نمو التجارة أدى بنمو الناتج القومي  اقتران نمو التجارة إن 

منه و  ،ا في نمو التجارة ولیس نتیجة لهفنمو الناتج القومي قد یكون سبب ،الناتج بل قد یكون العكس صحیح

  : جد أن هناك فرضیتین أساسیتین همانو  ،اك عالقة سببیة بین في االتجاهیننقول أن هن

   )Export-Led Growthe Hypothèses(  فرضیة الصادرات تؤدي إلى زیادة التنمیة االقتصادیة: أوال 

الدراسات العالقة بین الصادرات والنمو االقتصادي بالنقد تناولت فیها العدید من  ELGHفرضیة 

لقد انطلقت تلك الدراسات من تخدمین في ذلك أسالیب إحصائیة ومناهج بحثیة مختلفة و مسالتحلیل و 

ذلك من خالل تأثیرها على ت التنمیة و ار إیجابیة على معدالالمعطیات النظریة التي ترى أن الصادرات لها آث

  . 3بعض المؤشرات االقتصادیة المختلفة 

                                  

  . 21شربي محمد األمین ،مرجع سابق، ص 1
2 Shyeat Abbas،Causality Between Exports and Economic Growth ،Investing Suitabl Trade Policy for Pakistan 
Eeurasian Jjournal of Buisiness and Economic ، N 5(10)91-98، Departement of Economics،                              
University Karachi Pakistan،2012،p 9 . 

  .5نفس المرجع ،ص 3
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سنحاول بدایة عرض تأثیر نمو الصادرات على التنمیة االقتصادیة تم دراسة اآلثار الناتجة عن عدم و 

  : استقرار الصادرات على التنمیة كالتالي 

I.  تأثیر نمو الصادرات على التنمیة : 

   : 1لمعرفة هذا األثر یجب دراسة هذا التأثیر من ثالثة جوانب كالتالي 

إن أول ما تسببه الصادرات على ) : توفر مناصب الشغل (التشغیل التأثیر قصیر األجل على الدخل و  .1

هذا ألن التوجه و  ،وسة في المدى القصیر على الدخل والتشغیلالنمو یتمثل في اآلثار المحسوسة أو الملم

یادة اإلنتاج لتغطیة هذا منه العمل على ز دة الطلب على المنتجات المحلیة و لتصدیر یعني زیانحو ا

 .منه توظیف المزید من الید العاملة فتوفیر فرص عمل جدیدة الطلب و 

ادرات على توفیر مناصب التجارب في عدد من الدول على قدرة الصفلقد كانت العدید من الدراسات و 

یا في تحقیق معدالت نمو لدراسات ما أثبت أن الصادرات تساهم بدول شرق آسفمن هذه ا ،عمل جدیدة

سنغافورة  ،كوریا الجنوبیة،هونك كونكمن هذه الدول الیابان ر المزید من فرص العمل الجدیدة و توفیمرتفعة و 

االرتباط بین قیمة وة أكدت دراسة تطبیقیة أخرى على قو  ،)1998( عام  تایالند ،ایمالیز  ،ندونیسیاإ ،تایوان،

  ) . 1986(التشغیل في قطاع الصناعة التحویلیة الصادرات وقیمة العمالة و 

دراسة أخرى تقول أن الصادرات تلعب دورا مهما في توفیر فرص العمل حیث أن كل ملیار دوالر من و 

جنبیة اهم في توفیر العمالت األكذلك الصادرات تسو  فرصة عمل جدیدة  270000الصادرات یوفر نحو 

   .منه زیادة التشغیلتمویل برامج التنمیة في الدولة و التي تستعمل فیما بعد لو 

ت له تأثیر طویل األجل على فزیادة الصادرا: فعالیة عوامل اإلنتاجالتأثیر طویل األجل على عروض و  .2

 : فعالیة عوامل اإلنتاج عرض و 

  ساسیة تخص كل من االدخار ات األفیما یخص التأثیر على عرض عوامل اإلنتاج فإن التأثیر

هو و خیل الصادرات لمداهو یتغیر تبعا میة یعتبر الدخل الفردي جد مهم و ففي الدول النا ،واالستثمار

ي تعتمد على االقتطاعات الت خاصة الدول)الدولة(والعام) المؤسسات(االدخار الخاص كذلك یشمل

 اإلرادات اإلجمالیة الجبائیة للدولة التي ومنه فالصادرات تظهر أهمیتها فیما تساهم به في  ،الضریبیة

                                  

  . 10شربي محمد األمین،مرجع سابق،ص  1
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  تحصل علیها من جراء عملیات التصدیر التي یقوم بها مواطنوها. 

كذلك زیادة الصادرات یمكن أي یؤدي إلى تشجیع دخول رؤوس األموال الخارجیة أو األجنبیة الموجهة و 

   .التي لها عالقة بالتصدیریریة أو القطاعات المرتبطة بها و إلى االستثمار في القطاعات التصد

 تسییر تقود إلى الیتمثل باألساس بظروف المنافسة والتي تعمل و  أما التأثیر على فعالیة عوامل اإلنتاج

العاملة في السوق الدولي تفرض علیها شروط العقالني لعوامل اإلنتاج وهذا ألن المؤسسات المصدرة و 

 .عوامل اإلنتاج  المنافسة الشرسة التسییر العقالني أو عقلنة

على الدخل إن للصادرات كذلك إلى جاني أثرها : على القدرة االستیرادیة ) التكمیلي(التأثیر غیر المباشر  .3

ذلك ألن لقدرة االستیرادیة لنفس الدولة و فعالیة عوامل اإلنتاج لها دور في دعم اوالتشغیل وعرض و 

  .بط بجزء كبیر بالقدرة االستیرادیةإمكانیة تحقیق االستثمارات التي تحدثها الصادرات ترت

درة على فضال على ذلك یكون هذا أیضا تبعا لنمط الواردات حیث أن زیادة القدرة االستیرادیة تكون قا

التي كثیرا ما تؤدي إلى ت فنمیز بین السلع االستهالكیة و فیما یخص نمط الوارداو  ،إحداث تأثیر على التنمیة

استیراد  الواردات اإلنتاجیة فتأثیرها و  ،ه التأثیر السلبي لعملیة التنمیةمنولة و ادة التبعیة االقتصادیة للدزی

  .  المعارف المتطورة لب األحیان في جلب التكنولوجیا و إیجابي فامتالك سلع التجهیز یساهم غب غا

 ،التخصص الدولي في إنتاج السلع ومنه تقسیم العمل التصدیر یعني: التأثیر على رفاهیة المجتمع  .4

 بزیادة یعرف ما أو لألفراد المعیشي المستوى وبالتالي زیادة یزداد اإلنتاج فان العمل لتقسیم ونتیجة

 المیزة النسبیة قانون أساس على القائم التخصص الن وذلك ككل، والمجتمع  االقتصادیة لألفراد الرفاهیة

 وتتحقق طاقاتها اإلنتاجیة، أقصى إلى المتاحة الموارد واستغالل اإلنتاج مستوى لتعظیم وسیلة یمثل

 للحصول الفرص إتاحة خالل من التبادل التجاري من الناتجة المختلفة الشعوب لدى الرفاهیة في الزیادة

  . 1)المحلي اإلنتاج( المحلیة السلع من سعرا األقل) األجنبي اإلنتاج( األجنبیة السلع شراء أو

II.  اآلثار الناتجة عن عدم استقرار الصادرات : 

بالنمو فمنهم من قال أن  عالقتها حول للصادرات المعاصرین االقتصادیین المفكرین نظر أوجه اختلفت

  هناك من قال العكس ،فیما یلي بعض الحجج ا وهاذ ما تناولناه في ما سبق و هناك عالقة إیجابیة بینهم

                                  

 كامل عبدهللا صالح مركز مجلة،قیاسیة تحلیلیة دراسة :اإلسالمیة الدول االقتصادي في النمو على الصادرات اثر تقدیر،العبدلي عابد بن عابد 1

 .7، ص27،2005  عدد،الاألزھر بجامعة اإلسالمي لالقتصاد
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 :التي تثبت ذلك 

 : دیة و من حججهااآلثار السلبیة لعدم استقرار الصادرات على التنمیة االقتصا .1

القطاعات عدم االستقرار  إلى مختلف ٕایرادات الصادرات یؤدي إلى نقل عدم استقرار أو ثبات مداخیل و 

مان منه عدم األللدولة و   االجتماعي ره إلى عدم االستقرار السیاسي و یؤدي بدو الموجودة في االقتصاد و 

د عامال غیر مالئم لالستثمار والتخطیط العقالني یعكذلك عدم االستقرار هذا لدى المنتجین داخل الدولة و 

  .له

و تتمثل في اآلثار الضخمة التي یحدثها عدم استقرار الصادرات حیث  Myrdal أما حجة االقتصادي 

ستشهد  كما أن األسعار ،أنه عندما تزداد الصادرات یعقبها زیادة في المداخیل و اإلیرادات و منه النفقات 

هذا رات یؤدي إلى عجز في المیزانیة و من جهة أخرى فإن انخفاض إیرادات الصادهي األخرى زیادة مرتفعة و 

  .1سیتم تمویله في غالب األحیان بواسطة خلق النقود منه توسع الكتلة النقدیة المتداولة في السوق

 للعالقات الراهن الكیان لظ في إنمائي بدور الصادرات قیام حیث یرى االقتصادي ماركس  استحالة

نهب غالل و است من به تقوم الرأسمالي وما للنظام الرجعیة القوى علیها تسیطر التي الدولیة االقتصادیة

 الرأسمالیة الدول بین الحادة المنافسة عن فضال القهر، وسائل من لذلك تستخدمه وما الفقیرة الشعوب الثروات

لنمو  النامیة الدول تحقیق نوركس إمكانیة استبعد ، في حین واألسواق النفوذ مناطق على االستعماریة

 الدول أسواق في عدیدة حواجز من صادرا تها تتلقاه لما الخارجیة بالنظر التجارة خالل من اقتصادي

 الموارد كمبرر لتوجیه نسبیة بمیزة التصدیر قطاعات بعض تمتع وراء االنسیاق أن یرى ، فهوالمتقدمة

 في التبادل معدالت إلى تدهور إضافة للبلد، الحقیقي الكلي بالدخل هبوط إلى یؤدي قد اإلضافیة االقتصادیة

 أیضا وبالنظر عقبات، من األسواق الدولیة في حالیا النامیة الدول صادرات یواجه لما بالنظر صالحه غیر

 بعض علیه أطلق الذي االحتمال وهو ة،الدول المتقدم مع مقارنة لدیها اإلنتاجیة الكفایة مستوى النخفاض

  .2"اإلفقار المؤدي إلى النمو ظاهرة"" مصطلح االقتصادیین

  

                                  

  .16شربي محمد األمین، مرجع السابق ، ص   1
 اقتصادیات مجلة ،قیاسیة تحلیلیة دراسة: 2013-1990 -الفترة الجزائر خالل في االقتصادي النمو على الصادرات أثر،بوطوبة محمد.بورحلة میلود   2

 .206ص،13  العدد ،جامعة الشلف، إفریقیا شمال
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 : اآلثار اإلیجابیة لعدم استقرار الصادرات على التنمیة  .2

إحالل "تحدید الواردات الناتجة عن تدهور إیرادات الصادرات ستؤدي إلى خلق صناعات سیاسة تقیید و 

هذا سیعمل لحاجات الجدیدة لسلع االستهالك و هذا استجابة لسیاسة إحالل الواردات و أو " دات محل الوار 

  .أیضا على تنشیط و تحفیز االستثمارات اإلنتاجیة و خصوص التنافسیة 

هذا ألن عدم استقرار الصادرات سینتج یشجع على زیادة معدالت االدخار و إن عدم استقرار الصادرات س

من الدخل الدائم لكي یتمكن األفراد من الحفاظ على نفس المستوى االستهالك عنه زیادة في حجم االدخار 

   .هذا بالرغم من تقلبات دخولهم و الدائم  

  ) Growthe-Le Export Hypothèses  (فرضیة النمو االقتصادي یؤدي إلى زیادة الصادرات: ثانیا

هناك العدید من األسباب التي تدفع إلى االعتقاد أن النمو االقتصادي في  أن  GLEHتقول فرضیة 

  1: من هذه األسباب شكل أداة مهمة لزیادة الصادرات و حد ذاته ی

  یؤدي ذلك إلى و منه زیادة الكفاءات دعم المهارات والتكنولوجیا و زیادة النمو االقتصادي تؤدي إللى

 .یادة الصادرات من هذه السلع إیجاد میزة نسبیة في بعض السلع ومنه ز 

  طبقا لنظریات التجارة الخارجیة الجدیدة فإن اقتصادیات الحجم تكون مناسبة أكثر مع النمو المسبب

  .لزیادة الصادرات 

   

  

  

  

  

  

                                  

  . 65، صمرجع سابق رنان مختار، 1
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  :  خالصة

إلنتاجیة وتوفیر زیادة طاقتها اصة زیادة معدل النمو االقتصادي و تتیح عملیة تنمیة الصادرات فر 

علیه و من أجل كل هذه ما یدعم میزان المدفوعات للدولة، و  هاذواالستغالل األمثل للموارد و فرص عمل أكثر 

ٕازالة لها بتسخیر كل الجهود المتاحة و  المنافع یجب أن تضع الدولة أول في اهتماماتها تنمیة القدرة التصدیریة

  .كل العوائق التي تقف أمامه

نا إلى أن الصادرات توصلر والتنمیة االقتصادیة و هذا الفصل كل من عملیة التصدیفتناولنا في  

ووفقا ألهمیة التصدیر الكبیرة التي أصبحت ضرورة  ،محرك أساسي وضروري لعملیة التنمیة االقتصادیة

وضحنا ذلك من خالل العدید من الدراسات التي و  ،قصد اللحاق بركب الدول المتقدمة حتمیة بالنسبة للدول

  .تربط كل منهما 

تأثر على دنا أن لكل إستراتیجیة خصائصها و وجإستراتیجیتي تنویع وتركیز الصادرات و  أیضا تناولناو 

ر مختلفة تجاه اإلستراتیجیتین من ظوجهات ن كانت هناكو النمو االقتصادي للدولة بشكل موجب أو سالب 

صادرات هي ر هذه هو إن إستراتیجیة تنویع الظما نتج عن تضارب وجهات النیین و طرف عدد من االقتصاد

   .التي تعاني منها الدول النامیة  األفضل فتعتبر هي الحل األمثل للتخلص من مشكلة التبعیة

   

  

  

     



 

 

  : الثالثالفصل 

نظرة عامة على االقتصاد 

   )اإلمكانیات(الصیني 
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  :تمهید

اسات المقومات الضخمة جعلته یسیر بنجاح في السیو  من الخصائص تمیز االقتصاد الصیني بجملة
تمتلك الصین في باطنها و  في الصین خمس سكان العالم تقریبا،التقدم حیث یوجد التي تبناها لتحقیق النمو و 

تمارس تجارتها  تمتلك الصین كذلك على موانئ هامة جعلتها، و موارد كبیرة جعلتها تنتج غذاءها بنفسها
ما جعل الصین من الدول الجاذبة  هذامناطق اقتصادیة خاصة حققت لها عوائد كبیرة و الخارجیة بنشاط و 

    .لالستثمارات األجنبیة

ل إلى ذلك لتص، و لى المسرح الدوليالصین كقوة اقتصادیة كبرى ع رو ظهساعد على  هذاكل 
بذلت كل الجهود من أجل تحقیق هذا في المركز األول من أولویاتها و  تنمیتهوضعت تحدیث اقتصادها و 

بذلت جهودا یع مصادرها الضخمة من ید عاملة واستقبلت العولمة بصدر رحب و فهیأت جم، الهدف
د فعال تضاعف عد، و ح مصنعا للعالم كلهكل هذا من أجل تحدیث صناعتها لكي تصباستثماریة هائلة 

أجنبیة كثیفة ترتب علیها جذبت الصین رؤوس أموال تطورت تقنیات اإلنتاج و العمال و زادت إنتاجیة العمل و 
، ولتوضیح ذلك تم تقسیم الفصل العالمياعات التي تستجیب للطلب المحلي و قدرات إنتاجیة جدیدة في القط

  : إلى

  .ووضحنا  مقوماته ومراحل إصالحهألقینا علیه نظرة عامة االقتصاد الصیني و  تحدثنا عن: حث األولالمب

   .تطرقنا إلى واقع االستثمار األجنبي المباشر نظرا ألهمیته في االقتصاد الصیني: المبحث الثاني

  .درسنا عالقات الصین االقتصادیة مع باقي العالم : أما المبحث الثالث
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   مراحل إصالحه االقتصاد الصیني و مقومات : المبحث األول 

حیث تخطو نحو الصعود في التقدم االقتصادي على المستوى العالمي حققت الصین إنجازات واسعة 
المؤشرات االقتصادیة جعلتها  تمتلك حصة و فقد حققت تغیرات هیكلیة ضخمة ، التقدم  بخطوات سریعةو 

ت كل هذه اإلنجازات ساعد في تحقیقها إمكاناو  ،میةخاصة التجارة العالاألسد من االقتصاد العالمي ككل و 
مراحل و  فیما یلي نعرض المقومات الطبیعیة لالقتصاد الصیني، و مدروسةخطط اقتصادیة محكمة و طبیعیة و 

    .اإلصالح التي مر بها

  مقومات لالقتصاد الصیني : المطلب األول 

في تنمیة  كبیراجتماعیة لها دور على مجموعة من المقومات طبیعیة و یعتمد االقتصاد الصیني 
  .فیما یلي بعض هذه المقومات االقتصاد و 

  المقومات الطبیعیة : الفرع األول 

و تكون في الجزء الشرقي من ، تقع الصین في النصف الشمالي من النصف الشرقي للكرة األرضیة
ثل حیث تم 2كم 9596960تطل على الساحل الغربي للمحیط الهادي مساحتها حوالي و  القارة اآلسیویة
من مساحة الكرة  7هي بذلك تغطي و ، في اكبر دول العالم مساحة )كندا بعد روسیا و (المرتبة الثالثة 

  .1األرضیة 

تطل الصین على البحر من الشرق و الجنوب الشرقي و تعتبر من بین أطول الدول من حیث 
الشمال إلى الحدود الفیتنامیة من  كم من الحدود الصینیة في 18000الساحل حیث یبلغ طول ساحلها 

الهند ، بورما في الجنوبالفیتنام والوس و ، هي كوریا في الشرق مجموعة من الدولحیث تحدها ، الجنوب
الشمال االتحاد السوفیاتي في و  الغربن وأفغنستان في الجنوب الغربي و باكستاوبهوتان وسیكیم  ونیبال و 

الفلبین وبروني الیابان عبر بحر الصین الشرقي و الشعبیة في الشمال و الغربي والشمال الشرقي ومنغولیا 
ندونیسیا إلى الجنوب الشرقي و مالیزیا و    توجد و الجنوب عبر بحر الصین الجنوبي، وإ

                                   
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة و اإلنطالق االقتصادي بالدول النامیة في ضل التجربة الصینیةعبد الرحمان بن سانیة،   1

  .115،ص 2013-2012علوم التسییر و العلوم التجاریة، جامعة تلمسان، 
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  .1  2كم 80000جزیرة على مساحة  50000في بحر الصین أكثر من 

أكثر من نصف المحافظات تقع في ثلث سكانها في المناطق الجبلیة و الصین دولة كثیرة الجبال فو 
من  %22من المساحة الدولة و %65المرتفعات ومن جهة أخرى تمثل الجبال والهضاب و ، المناطق الجبلیة

في الصین أو متر فوق سطح البحر یوجد  8000 تتجاوزجبال في العالم  14حیث من بین ، مساحة آسیا
یة كبیرة فمنها منبع لألنهار واألخرى تشكل مصائف همتتسم جبال الصین المشهورة بأمنها و  9على حدودها 

   .البعض اآلخر یجلب متسلقي الجبالجیدة ومناظر فاتنة والبعض منها فیها آثار تاریخیة و 

مثل أهم قاعدة للصناعة من مساحة الصین حیث سهل شمال الشرق ی %10تشكل أما السهول ف
توجاته تتمثل في القمح و الذرة والقطن والفول سهل شمال الصین یمثل منطقة زراعیة هامة منالثقیلة و 

جمبري سهر مجرى نهر الیانغستي األوسط یسمى أرض السمك لما یوفره من سمك الو ، التبغالسوداني و 
ا السهل بحالة اقتصادیة متطورة یتمیز هذوالكستناء المائي ومن محاصیل هذا السهل القطن واألرز و 

  .2مواصالت سهلة وكثافة سكانیة كبیرة و 

األنهار حیث مائیة كبیرة تتمثل في البحیرات و كل هذه المیزات الجغرافیة جعلت الصین تمتلك موارد 
، 3آالف نهر 5أكثر من تصنف الصین في المرتبة السادسة عالمیا من حیث مصادر المیاه بامتالكها 

 1،4یاطي البترول أما احت) من اإلجمالي للعالم  13( ملیون طن  114احتیاطي الصین من الفحم بلغ 
نوع من الفقاریات  6300و حوالي نوع من النباتات الوعائیة  30000تضم أكثر من و ، من اإلجمالي العالمي

من جهة أخرى هذه المقومات كذلك جعلت الصین قبلة سیاحیة رائدة نوع من النباتات الطبیة و  3000و
  . 4عالمیا

  المقومات االجتماعیة : الفرع الثاني 

  كما هو  2017ملیار نسمة عام  1,4حیث بلغ عددهم سكان العالم  نسبة كبیرة من تضم الصین   

  :موضح في الجدول الموالي 

                                   
 . 1، ص 1987، ترجمة محمد أبو جراد، الهیئة العامة لمكتبة االسكندریة، مصر، جغرافیا الصینقوانغ، شیوى  1
 .39إلى ص 16نفس المرجع، من صفحات مختلفة من ص 2
 . 294، ص 2016، 93، مجلة كلیة التربیة األساسیة، العدد الخصائص الطبیعیة للصینشیماء محمد جواد، أحمد رعد رمضان،  3
 .117الرحمان بن سانیة، مرجع سابق، ص  عبد  4
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  2017-2000تطور عدد سكان الصین للفترة ): 1-3(الجدول 

  )ملیون نسمة( عدد السكان  السنة  )ملیون نسمة(عدد السكان  السنة
2000  1267  2009  1335  
2001  1276  2010  1341  
2002  1284  2011  1347  
2003  1292  2012  1354  
2004  1299  2013  1361  
2005  1307  2014  1368  
2006  1314  2015  1375  
2007  1321  2016  1383  
2008  1328  2017  1409  

Sourse: trésor direction general Service, Economique Régional de Pékin, Bulletin économique de la chine, n° 
86,2016, p  34. 

تحتل المرتبة األولى من حیث جعلها أكبر دولة مكتظة بالسكان و نالحظ تطور في عدد السكان الصین و ما 
كانت  2000في عام و  ،1990من سكان العالم عام  %21,99عدد السكان حیث كانت نسبة سكان الصین 

 %18,67لتسجل نسبة نخفاض استمرت في االو،%19,54إلى انخفضت النسبة 2010و في ،20,88%
- 3(الشكل  :وما یمیز سكان الصین هو زیادة نسبة التحضر كما هو مبین في الشكل التالي 20171عام 

  تطور نسبة التحضر في المجتمع الصیني): 1

  
Sourse: Population Growth in China ,valable sur :https://www.statista.com/statisties/25073/  

                                   
1 China Population , https://www.worldmetrs.info/world-population/china-population 
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حیث نالحظ  2016إلى  2006یوضح لنا الشكل نسبة التحضر في المجتمع الصیني للفترة من 
استمرت في التزاید و  %44,34تقدر بـ زیادة معتبرة في نسبة التحضر في الصین حیث كانت في بدایة الفترة 

أي أن أكثر من نصف سكان الصین یعیشون في المدن بسبب الهجرة   %57,35حتى نهایة الفترة لتبلغ 
  .نحو المدن

سكان قصد رفع الناتج االقتصادي وزیادة معدل قد سجعت الصین هذه الحركة التي یقوم بها الو  
في المقابل واجهت السلطات تحدیات كبیرة قي ذلك منها صعوبة إسكان عدد كبیر من النمو االقتصادي و 

هذا ما كلف الصین إدخال إصالحات كبیرة على و  لذین كان في الریفلك توفیر مناصب عمل لكذو السكان 
المشاكل  قد تسبب هذا النزوح الریفي في حدوث مجموعة مناالجتماعیة الذي كان معمول به، و نظام الرعایة 

      .غیرها من المشاكلمنها نقص كمیة المیاه وزیادة نسبة التلوث و 

  :فیغلب على سكان الصین نسبة الذكور كما هو مبین في الشكل التالي أما من حیث الجنس 

  2016-2006نسبة اإلناث و الذكور في المجتمع الصیني للفترة ): 2-3(الشكل

  
Sourse: China Population , https://www.worldmetrs.info/world-population/china-population  

عدم التجانس و التوافق  و هذا بسبب، یبین الشكل أن نسبة الذكور أكثر من نسبة اإلناث في الصین
" دینج أكسیانج"سیاسة الطفل الواحد الذي طبقها و ما زاد من حدة هذه الظاهرة هو ، بین الجنسین عند الوالدة
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كان لهذا القرار و ، 1البیئیة التي كانت تعاني منها والمشاكل السیاسیة و  بسبب النمو الهائل للسكان 1979 عام
هي واجهت الدولة بذلك مشكلة كبیرة و ملیون زیادة و  400مفعول حیث استطاعت الدولة أن تمنع حوالي 

ى تستطیع زیادة تعداد القوة حت 2015هذا ما جهلها تتخلى عن هذه السیاسة مع بدایة نقص عدد الشباب و 
     .2تمثلة في الشباب مالعاملة ال

هذا العمر هو سنة و  59- 15من السكان هم من فئة تختلف حیث نسبة كبیرة  في الصین التركیبة السكانیةو 
 2020في عام من سكان الصین و  %75كانت هذه الفئة تشكل  1953المناسب للقوة العاملة حیث عام 

  .هذا ما یوضحه الشكل التالي و   %65یتوقع أن تصبح 

  2050- 1953التركیبة السكانیة للصین حسب الفئة العمریة للفترة ):3-3(الشكل 

  
Sourse: China Population , https://www.worldmetrs.info/world-population/china-population 

سنة حیث تمثل هذه الفئة  59-15من حالل الشكل نالحظ أن  نسبة كبیرة من سكان الصین ینتمون للفئة 
سنة  60فوق  الفئة التي تتمیز بأقل عدد من السكان هي فئة المسنینسنة و  14- 0للتشغیل و تلیها فئة  طاقة

.   

                                   
، ترجمة عادل عبد العزیز أحمد، المركز القومي عالمیة اإلمبریالیة االقتصادیةالتوجه الصیني نحو الهیمنة الأنطوان برونیه، جون بول جیشار،  1

 .135، ص 2016للترجمة، القاهرة، مصر، 
  https://www.belaahol.com/nrws/world/7533 :متاح على ، عدد سكان الصین2
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  المناخ المؤسساتي :الثالثفرع ال 

ستة مؤسسات مركزیة المجلس  سساتي تضم جمهوریة الصین الشعبیةفیما یخص المناخ المؤ  
، اللجنة المركزیة للجیش، مجلس شؤون الدولة، هو أعلى مؤسسة في الدولةو ) APN(الوطني الشعبي 

  .الحزب االشتراكي، المجلس األعلى للشعب

   : 1البلدةعلى نظام ذي ثالث مستویات وهي اإلقلیم المقاطعة و  ؤسسةالمؤسسات اإلقلیمیة م

 تدار من طرف الحكومة المركزیة وهي بكین  مجالس بلدیة اطعات مقسمة إلى مناطق مستقلة  و المق
  .ماكاو ومناطق إداریة خاصة وهي هونغ كونغ و ، تشونغكینغوشنغهاي تیانجیین و 

 محافظات مستقلة ، الداخلیة مقسمة إلى مقاطعاتمنغولیا یم والمناطق المستقلة هي تیبت و اإلقل
 . مدن كبرى ومقاطعات مستقلة و 

  األقلیاتتسكنها بلدیات  بلدیات و ، المقاطعات المستقلة مقسمة إلى مدنالمقاطعات و.    

  اإلصالح االقتصادي في الصین : المطلب الثاني 

االنفتاح أدركت أن هناك تنافس كبیر یدور في منطقة جنوب منذ دخول الصین حیز اإلصالحات و 
أصبح الكل نها أصبحت شیئا مهما عند الشرق والغرب و حیث أدركت الصین أ، المحیط الهاديشرق آسیا و 

، یغیر سیاسته اتجاهها خاصة حینما خففت من حدة الالمركزیة التي كانت تفرضها على المقاطعات الصینیة
  : االنفتاح هذه مرت الصین بمراحل تاریخیة هي و  وخالل سنوات اإلصالح

   1978-1949في الفترة االقتصاد الصیني : الفرع األول 

بدأت الحكومة في بناء النموذج االشتراكي  1949مع إعالن قیام الجمهوریة الصینیة الشعبیة عام 
الحكومة هو تنظیم على أن هدف  ”تسي تونغماو ”القائم على الحكم المركزي، فعلى الرغم من إصرار 

ا لتلك التصریحات حیث اختفت الشركات الخاصة وحلت   الرأسمالیة ولیس تحطیمها إال أن الواقع كان مخالفً
بتطبیق النموذج االقتصادي السوفیتي “ ماو”قام و  رأسمالیة الدولة البیروقراطیة محل الرأسمالیة الخاصة

االجتماعي ومن هنا نشأت فكرة التخطیط متوسط بغرض تأسیس نموذج اشتراكي مكثف للنمو االقتصادي و 

                                   
  . 117سانیة، مرجع السابق، ص عبد الرحمان بن   1
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تمیزت مرحلة البناء و  ،د به فى الصین حتى یومنا هذاموهو األسلوب المعت المدى أو الخطط الخمسیة
ا، حیث تم تجمیع األراضي  االشتراكي بإعادة تنظیم الفالحة والتحول نحو اقتصاد زراعي موجه مركزیً

أسرة ریفیة تنعدم لدیها الملكیة  1200یرة تتكون كل جمعیة من الزراعیة في شكل جمعیات تعاونیة كب
  .1الخاصة تمهیًدا لتأسیس اشتراكیة زراعیة كاملة

خاصة المرتبطة بالدفاع  ركز الصینیون على إعادة بناء الصناعات الثقیلة و 1952بحلول عام و 
اإلتحاد السوفیاتي التمویل الالزم من طرف و تقدیم المساعدات التكنولوجیة و ما ساعدهم في ذلك هالوطني و 

متخلف اقتصادیا إلى دولة صناعیة ذلك التحول من بلد زراعي فقیر و  حیث كانت الصین تهدف من وراء
راحل الوسطى من اشتراكیة كبیرة لذلك استهدفت توسیع البناء الصناعي على مستوى متقدم متخطیة الم

تأسیس مجموعة من الصناعات األساسیة التي كانت و الخفیفة المتمثلة في الصناعات التطور الصناعي و 
ت و السیارات واآلالت الثقیلة ومولدات الطاقة ومعدات التعدین الصین بحاجة ماسة إلیها مثل صناعة الطائرا

ئج هذه المرحلة وجدت أنها جیدة عند النظر إلى نتاو ، معامل الحدید الحدیثة ذات التقنیة المتقدمةو المناجم و 
بب لكن مع مرور السنوات سجلت تراجع بسالفرد منه و  ها معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي و نصیبمنو 

همال الصناعة الخفیفة وجد الصینیون أإخفاق اإلستراتیجیة المتبعة و  ن التركیز على الصناعة الثقیلة وإ
ة لتطبیق هذه أن الموارد المتاحة غیر كافیناسب مع اقتصاد ضعیف مثل الصین و الزراعة ال یتو 

   .اإلستراتیجیة

التخلف االقتصادي في مدة أطلقت إستراتیجیة القفزة الكبرى قصد التغلب على  1958مع بدایة و 
داري یجمع بین اإلنتاج الزراعي والصناعي هو نظام إها هو تطبیق الكومینات الشعبیة و من أهم أفكار قصیرة و 

من هنا بدأ التفكیر في و ، زاد من حدة التخلف االقتصادي للصینهذا ما والتجارة والتعلیم والنشاطات الثقافیة و 
  . 2اإلصالحات الكبرى لالقتصاد الصیني 

   1979االقتصاد الصیني بعد عام : الفرع الثاني

  : تم اإلصالح عبر ثالث مراحل و 
                                   

-https://abeqtisad.com/reports/china،متاح على لمحة تاریخیة عن تطور االقتصاد الصیني-االقتصاد الصینيشیماء سلیمان، 1
economic-history/ ،22/10/2017 ،20:16   . 

، المجلة العراقیة للعلوم سیاسات و مؤشرات...حو اقتصاد السوق االقتصاد الصیني و منهج التدرج في التحول نوفاء المهداوي، أحمد جاسم محمد،  2
 . 178، ص 2012، 33اإلداریة،العدد 
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   1983-1979: المرحلة األولى: أوال 

بدأت الصین في هذه الفترة بتطبیق سیاسة اإلصالح واالنفتاح على العالم الخارجي وانتقلت إلى مرحلة 
ا مختلفة عما  فخالل انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب الشیوعي  ،1978قبل  كانت علیه متقدمة اقتصادیً

  1:الصیني في نفس العام وتم االتفاق على القیام بإصالحات اقتصادیة منها

  العمل على جعل االقتصاد الصیني أكثر قدرة على التكیف مع تغیرات االقتصاد العالمي واالندماج
  .فیه

 إعادة النظر في أولویات التنمیة فالقطاع الزراعي یأتي أوال یلیه الصناعي فالبحث العلمي ثم الدفاع.  
 ة بالسیطرة على إعادة هیكلة قطاعات اإلنتاج والسماح بالمشروعات الخاصة مع احتفاظ الدول

  .الصناعات الثقیلة والطاقة والتعدین
 السماح بدرجة استقاللیة أكبر للمؤسسات اإلداریة بعیًدا عن بیروقراطیة الحزب الحاكم.  
 تشجیع القطاع السیاحي.  
 السعي لالنضمام للهیئات المالیة والتجاریة الدولیة. 

    2: إنجازات عدیدة منها نتج عن هذه المرحلة 

 نشاء المدن المركزیة إلى الالمركزیة في القرار االقتصادي بی التحول من ن العاصمة والمقاطعات وإ
 .المناطق االقتصادیة الساحلیة كنوافذ على االقتصاد العالمي و 
 الزراعة ظام تعاوني إلى نظام التعاقدات و من نیدیة إلى زراعة حدیثة اقتصادیة و التحول من الزراعة التقل

 .الخاصة 
  لوهجرة العمالة و تشغیل العمال من خالل نظام العقود للقضاء على البطالة غاء الكومیونات أي مزارع إ

  .ظهور نظام مسؤولیة اإلنتاجفالح الصیني األرض التي یزرعها و الذلك بتملیك الشعب و 
  ظهور كافة المجاالت اإلنتاج الزراعي والصناعي الریفي و تشجیع الفالحین على التخصص في 

  الصناعیة التي أسهمت بنصف ة الزراعیة و المتوسطة المتصاص فائض العمالمشروعات الصغیرة و ال

                                   
 . شیماء سلیمان، مرجع سابق  1

  . 39،ص 2008، اإلیتراك للطباعة و النشر، مصر،)دراسة في مالمح القوة و أسباب الصعود (أسرار تقدم الصین إبراهیم األخرس،  2
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  .اإلنتاج الصناعي الصیني
 ات العالجیة ذلك بتوفیر الحكومة لإلمكانو  1983لخاصة بالفالح الصیني عام تحسین مستوى المعیشة ا

  .تطویر أسالیب الريالدوائیة للفالحین و 
  المادیة إدخال نظام الحوافز. 
  المخصباتمن األسمدة و العمل على تطویر صناعة المواد الغذائیة.  
 ا الشروع في إنجاز المناطق االقتصادیة األربعة عشر مدینة جدیدة لتكون مصادر جذب للتكنولوجی

 .زیادة الصادرات الغربیة و االستثمار األجنبي و 
  التي یمكن من خاللها الزراعیة إلى الریف الصیني وظهور مصانع المزارع و  جیاالسماح بإدخال التكنولو

  .تحویل المنتجات الزراعیة إلى منتجات صناعیة غذائیة
 یادة القیمة ز و  1984ملیار یوان عام  1000الزراعة یمة اإلجمالیة المضافة للصناعة و تجاوز الق

 . 1983إلى  1979سنویا من  8،9الزراعة بمعدل اإلجمالیة للصناعة و 
  زیادة الدخل القومي الصیني و الدخل الفردي الذي كان مصدر قوي لتولید المدخرات التي أخذت طریقها

 .إلى االستثمارات عبر قنوات النظم المالیة غیر الرسمیة 
 زیادة أعداد تضخمة عن ارتفاع مستوى المعیشة و التوسع في إنتاج السلع االستهالكیة الكمالیة الم

 .الخاصة كنوع مكمل لقطاع الدولة المسیطرة  المؤسسات

   1991-1984: المرحلة الثانیة : ثانیا

المناطق الحضریة بعد أن شجع و من المناطق الریفیة إلى المدن في هذه المرحلة انتقل اإلصالح 
زید المناطق الحضریة و إنشاء الملصیني االنتقال باإلصالح للمدن و النجاح الباهر الذي تحقق في الریف ا

إلى  نضرا لنجاح اإلصالح في المرحلة األولى تم دفع عجلة اإلصالحو  من المدن االقتصادیة المفتوحة 
ل ك"خاصة األسعار باإلضافة إلى تحسین أوضاع األجور مع مراعاة مبدأ اإلصالح االقتصادي الجزئي و 

و كذلك  ،مشجع لإلنتاجأدخلت الصین نظام الحوافز المادیة كعنصر و " حسب قدرته والكل حسب عمله 
، الحكومات المحلیةإلى المنشئات المملوكة للدولة و  وسعت الصین في حجم الحریات الالمركزیة الممنوحة

  السیما المشروعات ذات الشراكة مع الممنوحة لتشجیع القطاع الخاص و  باإلضافة إلى تقدیم الحوافز
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   1خالل التقدم نحو طریق اشتراكیة السوق  االستثمار األجنبي باإلضافة إلى اإلصالحات السوقیة من

  2: عموما ما میز هذه المرحلة و 

  العمل على ترویض التضخم المنفلتة معدالته. 
  1991إنشاء البورصة الصینیة في شنغهاي عام . 
 الجدوى االقتصادیة دراسات أسلوب عتماد على اال. 
 الدول المجاورة الستثمارات األجنبیة من الخارج و جذب ا. 
  جذب التكنولوجیا الغربیة إلى الصین شرط التوافق مع الخصوصیة لهذا سعت الصین إلى مزج

 .التكنولوجیا األجنبیة بالقیم الصینیة 
  1991ملیار دوالر عام  135.6إلى  1983ملیار دوالر عام 40،7ارتفاع قیمة التجارة الخارجیة من . 

إلى موجة من االضطرابات وقیام واحدة من أدت إجراءات االنفتاح السریع واإلصالح االقتصادي 
وانتشار الفساد وارتفاع التوقعات بحدوث التضخم فارتفاع معدالت  ”Tiananmen“أشهر المظاهرات في

ضطرت الحكومة الصینیة في وقد ا، ساهم في زیادة الغضب الشعبي واالحتجاجات تغییر سیاسي واقتصادي
إلى تجمید اإلجراءات اإلصالحیة للتمكن من السیطرة على معدالت التضخم  1988نهایة عام 

والناتجة عن سیاسة التخزین التي اتبعها محتكرو السلع الناقصة، من أجل رفع أسعارها و بالتالي    المرتفعة
 3.جنیهم لمزید من األرباح

  :و لم تنتهي حتى الیوم  1992: المرحلة الثالثة :ثالثا

قدمة و تغلبت على لعل هذه المرحلة هي المرحلة الحاسمة التي أدخلت الصین في أعداد الدول المت
تتمیز هذه المرحلة بأنها مرحلة اإلصالح النمو االقتصادي و ساهمت في تصاعد معدل معدالت الفقر و 

خاللها عادت للصین جزیرة هونغ كونغ االشتراكي و مفهوم اقتصاد السوق إلى الشامل و التي رفعت الصین 
لقیادة الصین نحو التقدم والتنمیة األهم فتحت الصین أبوابها أمام إعطاء القطاع الخاص الدور و ، 1997عام 

  .النمو و الرفاهیة المستدامة و 
                                   

  .42، مرجع سابق، ص أسرار تقدم الصین إبراهیم األخرس، 1
 . 44نفس المرجع، ص  2
 .شیماء سلیمان، مرجع سابق  3
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   :1من نتائج هذه المرحلة و 

 ن القطاع العام نتیجة عملیة الخصخصة التخلي التدریجي عو و لقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمنمو ا
من  15من ثم أصبح القطاع المملوك للدولة ال یساهم بأكثر من و ، في الشركات المملوكة للدولة

كانت مساهمته في وظیف في قطاع التجارة الخارجیة و من الت 10التوظیف في قطاع الصناعة و 
 . 38الناتج المحلي اإلجمالي 

 98ى أعلى مستوى في العالم ارتفاع قیم الصادرات إل  ارتفاع االستثمار األجنبي حتى و ، 1998عام
  .تخطت الوالیات المتحدةاذب األول لالستثمار في العالم و أصبحت الصین الج

  400إلى  1995إلى  1978تضاعف الناتج القومي اإلجمالي خالل الفترة من  ارتفاع نصیب الفرد و
 . 1998.یوان عام  2163إلى  1978یوان عام  134من الدخل السنوي للفالح من 

  38.3ارتفاع نسبة الصادرات إلى  11و االستثمارات إلى  10.1االستهالك إلى و و هذا راجع
 1993عام  13.4إلى  1976عام  5.7ارتفاع معدل النمو االقتصادي من و  إلى زیادة األجور

 . 9.2بنسبة ) 2007-1997(بمتوسط معدل نمو عن الفترة  1994/
  17.7تغیر هیكل مساهمة الزراعة و الصناعة و الخدمات حیث انخفضت نسبة مساهمة الزراعة إلى 

 . 2006من التجارة العالمیة عام  20استحواذ الصین على و  33الخدمات و  49.3الصناعة ب و 
  90ارتفعت نسبة التعلیم بین الرجال إلى  71النساء و  1997في . 
  21.7ت التضخم من معدالانخفاض نسبة و  3.1إلى  1994عام  1997عام . 
  2001دخول الصین إلى المنظمة العالمیة للتجارة في أواخر عام . 
  ملیار  40ملیار دوالر في ظل فائض تجاري قدره  142یساوي  2000أصبح فائض العمالت عام

بانضمام الصین و  منطقة دولة و  228یها عالقات تجاریة مع باإلضافة إلى أن الصین أصبح لد، دوالر
و  2002المالبس المصدرة عالمیا عام من المنسوجات و  40للمنظمة العالمیة للتجارة استحوذت على 

ساهمت التجارة و ، ملیار یورو 50فائض تجاري مع أوروبا الموحدة قدره  2002أصبح لدیها عام 
  .من الناتج القومي اإلجمالي للصین 40الخارجیة الصینیة بـ 

 

                                   
  .69-46المرجع السابق، ص ص  1
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  سیاسات االستقرار االقتصادي في الصین : المطلب الثالث 

قصد تحتل سیاسات االستقرار االقتصادي أهمیة كبیرة لما لها من تأثیر على النشاط االقتصادي 
تحقیق النمو في الناتج المحلي  معدل البطالة والستقرار لتقلیل معدالت التضخم و اإیجاد حالة من الثبات و 

  .سیاسات االستقرار االقتصادي في الصین تناول  نالهذا حاولاد و أهمیتها تزدمازالت و ، غیرهاو 

  مفهوم سیاسات االستقرار االقتصادي  : الفرع األول 

أما من الناحیة االقتصادیة االستقرار االقتصادي هو المحافظة ، االستقرار لغة هو الثبات والسكون
مثالي أو غیر مثالي بغیة تهیئة الظروف المناسبة على الوضع االقتصادي القائم بغض النظر عن كونه 

ة سعر الصرف یاسسأبرزها أدوات السیاسة المالیة والنقدیة و  لتحسین ذلك الوضع عبر إجراءات متعددة
ة العرض الكلي لتخفیف الضغوط التضخمیتحسین التوازن بین الطلب الكلي و هو و ، غیرهاوالسیاسة الدخلیة و 

یعرف كذلك بأنه عدد من اإلجراءات و ، منه تحسین وضع التوازن الكليات و وتعزیز وضع میزان المدفوع
ة عدم التوازن بین الطلب الكلي والعرض الكلي النقدي و إزالة حالف إلى استعادة  التوازن المالي و التي تهد

عادة تشكیل عناصر السیاسة االقتصادیة باتجاه نظام تحسین مستوى األداء االقتصادي و  ذلك لغرضو  إ
  .1لسوق ا

االقتصادیة على المستوى الكلي  أما سیاسات االستقرار االقتصادي فهي حزمة من السیاسات
 ،الخارجياالقتصاد على المستوى الداخلي و  ن التوازن الدینامیكي المستقر فيمالجزئي تتخذ إلیجاد حالة و 
ذلك عبر معدالت مبولة من فظة على استقرار العام لألسعار و بصورة أدق هذه السیاسات تستهدف المحاو 

من خالل تحقیق مستویات عالیة من التشغیل و تحقیق الحد من ارتفاع معدالت البطالة و التضخم و كذلك 
تحقیق معدل موجب و ، رؤوس األموال طویلة األجل خاصة في میزان حسابو التوازن في میزان المدفوعات 

رار هذه تعد جزء من السیاسة االقتصادیة التي منه فسیاسات االستقو ، مستقر في الناتج المحليللنمو و 
االستغالل األمثل و الكفء للموارد االقتصادیة بصورة توسیع القاعدة اإلنتاجیة و تستهدف إعادة توزیع الدخل 

2.  

  
                                   

 .11، مرجع سابق، ص سیاسات االستقرار االقتصادي في مصرو الصین و الو م أحیدر نعمة بخیت، 1
 .11نفس المرجع، ص  2
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  سیاسات االستقرار االقتصادي في الصین  واقع:الفرع الثاني 

، سیاسة سعر الصرفقدیة والمالیة و صادي في كل من السیاسة النتتمثل سیاسات االستقرار االقت
  .في االقتصاد الصیني فیما یلي سوف نتطرق إلى كل من هذه السیاسات و 

 السیاسة النقدیة: أوال 

، السیاسة النقدیة هي تنظیم كمیة النقود المتوفرة في المجتمع بغرض تحقیق السیاسة االقتصادیة 
تشمل جمیع القرارات النقدیة بغض النظر عن ما إذا كانت أهدافها نقدیة أو غیر نقدیة و كذلك جمیع و 

اإلجراءات  هناك من عرفها بأنها مجموعةو  اإلجراءات غیر النقدیة التي تهدف إلى التأثیر في النظام النقدي 
  .1لالقتصاد من أجل تحقیق أهداف معینة  تنظیم السیولة العامةتتخذها الدولة في إدارة النقد واالئتمان و  التي

قد حاولت الصین قدر اإلمكان االعتماد على سیاسة نقدیة مناسبة تستطیع من خاللها أن تحافظ و 
فإن السلطات النقدیة حاولت المعروض النقدي أما بالنسبة ألسعار الفائدة و ، على معدل مقبول من التضخم

  .لفعلیة لالقتصاد العمل على جعلهما متالئمان مع الحاجة ا

السلطات المختصة على تحفیز االقتصاد المحلي من خالل أدوات السیاسة النقدیة لغرض قد عملت و 
المدینة خفیضات ألسعار الفائدة الدائنة و خروجه من ظاهرة فخ السیولة التي تعرض لها عبر سلسلة من الت

 1997ة ثمان مرات مابین الفترة فائدقد تم تخفیض سعر الو ، غیة تخفیف الطلب على االئتمان المحليب
 1.98قد كان سعر الفائدة للودائع المودعة في البنوك لمدة عام هو و ، 2001النصف األول من عام و 

إال أن ذلك جعل السلطات الحكومیة  5.31بینما یكون معدل الفائدة للقروض الممنوحة للمدة نفسها هو 
و حالیا تتبع ، اتجهت هناك إلتباع سیاسة مالیةالطلب المحلي و لنقدیة على تحفیز تتأكد من عجز السیاسة ا

رغم أن و ، 7السلطات سیاسة الرفع المستمر ألسعار الفائدة لغرض تخفیض معدل النمو و جعله بحدود 
عدم اإلفراط بمعدالت زیادته إال أنه قد المعروض النقدي بالمعنى الضیق و  الحكومة الصینیة قد حاولت ضبط

التوسع سنویا مما یعكس   17.88بحدود  2003إلى  1994كبیرة إذ ازداد خالل المدة من  بصورةارتفع 
  ال سیما أن المعدل السنوي لنمو المؤشر نفسه و للمدة نفسهافي السیاسة النقدیة و الكبیر 

                                   
  .86،ص2007،الدار الخلدونیة،الجزائر،النظامین اإلسالمي و الوضعيالسیاسة النقدیة في جمال بن عباس،  1
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  .  4.16 1في الو م أ هو  

  السیاسة المالیة : ثانیا 

ابیر المالیة التي تتخذها الدولة انطالقا من مبادئ السیاسة المالیة هي مجموعة اإلجراءات و التد
في مرحلة معینة من مراحل تطور إطار النظام االقتصادي المطبق و  فيهب االقتصادي المتبع و المذ

روفا دولیة من أجل ضبط و تحصیل وتنمیة مواردها المالیة بكفاءة المجتمع التي تعكس أوضاعا داخلیة و ظ
  .غیرهاو اجتماعیة و سیاسیة ددة التي تحقق أهدافا اقتصادیة و اإلنفاق المتعحسن تخصیصها في مجاالت و 

فهي مجموعة من القرارات التي تتخذها الدولة بشأن اختیار الحاجات العامة و تحدید الموارد الالزمة 
عن طریق تنظیم اإلرادات العامة فهي صورة من صور تدخل الدولة في النشاط االقتصادي ، إلنشائها

التوظیف الكامل من أهداف السیاسة المالیة العمل على و ، قات العامة من خالل الموازنة العامة للدولةالنفو 
عادة توزیع الدخل و تحقیق النمو االقتصادي لعناصر اإلنتاج واستقرار المستوى العام لألسعار و      . 2إ

عتماد سیاسة مالیة فقد اعتمدت السلطات المختصة على افیما یخص السیاسة المالیة في الصین و 
قد تعرضت الصین و ، تضمن مواكبة التطورات االقتصادیة بهدف وقف أیة أزمة محتملة قد تصیب االقتصاد

ك في النصف الثاني كذلو ، 2000حتى نهایة عام و  1997ي في النصف الثاني من عام النكماش اقتصاد
  .عار المبیعات ذلك استنادا إلى بیانات معدالت النمو السالبة ألسو  2001من عام 

 6من   PPIمؤشر أسعار المبیعات و   CPIحیث انخفض كل من مؤشر أسعار المستهلك 
 CPIأما بالنسبة لـ ، 2002في  1-و نزل إلى  2001في  2و ارتفع إلى  1999في  2-بالنسبة لـ 

مما أدى  2002في و لكنه عاد لالنخفاض  4إلى  2000ارتفع عام و  1997سنةفي  %0فكان
بالسلطات المختصة إلى إتباع سیاسة نقدیة و مالیة توسعیة للحفاظ على معدالت النمو المرتفعة لالقتصاد 

كان اإلنفاق الحكومي  1997و توضح البیانات التوسع الكبیر في السیاسة المالیة  ففي عام ، الصیني
923.4  لیار یوان مما یعني أن م 865.1ملیار یوان بینما كان حجم اإلیرادات الحكومیة لنفس العام

جراء أخذ العجز باالرتفاع التدریجي من الناتج المحلي و  0.7ملیار یوان أي  58.3العجز الحكومي هو 

                                   
  .214حیدر نعمة بخیت، مرجع سابق،ص   1
  .95جمال بن عباس،مرجع سابق،ص  2
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من الناتج المحلي  2.7ملیار یوان  أي  247.3إلى  2001السیاسة المالیة التوسعیة للدولة حتى بلغ في 
  .1اإلجمالي 

  سیاسة سعر الصرف : ثالثا 

السیاسة النقدیة ألنها تتعلق تدخل ضمن إطار الصرف من أهم السیاسات النقدیة و تعد سیاسة سعر 
فغالبا ما تتدخل الدولة للحفاظ على االستقرار االقتصادي بفعل سیاسة سعر ، بالجانب النقدي لالقتصاد

   . 2الصرف  

االقتصادیة الكلیة و المتمثلة في لسعر الصرف أهمیة كبیرة تتمثل في دوره في تحقیق األهداف و 
فاختیار سعر الصرف المالئم مع ظروف البلد من شأنه  تحقیق كل من التوازن الخارجي و التوازن الداخلي
  .العمل على تعزیز آلیة الوصول إلى تلك األهداف 

تماد في الصین باالعفقد قامت السلطات المختصة ، أما بالنسبة لهذه السیاسة في االقتصاد الصیني
ة ثابتة ثبت سعر الصرف كنسب 1995فمنذ عام ، على سعر صرف مرن یضمن دعم االستقرار االقتصادي

الهبوط بنسبة تتجاوز السماح له بالتأرجح بین الصعود و یوان للدوالر مع  8.2بواقع إزاء الدوالر األمریكي و 
3 ، 1998و 1997سیویة عامي ناء األزمة اآلقد عملت الصین على المحافظة على هذا السعر حتى أثو 

انسجاما مع عملیات اإلصالح االقتصادي الواسعة التي شاهدتها البالد و ، المالیةمن خالل السیاسة النقدیة و 
لتتحول إلى نظام ، 2005فقد أنهت السلطات النقدیة بصورة رسمیة العمل بنظام أسعار الصرف الثابتة في 

 8.11و إعالن قیمته بـ إلى الدوالر األمریكي  2.1ة التعویم المدار أعید تقییم سعر الصرف بنسب
دوالر مع ربطه بسلة العمالت األجنبیة بدال من عملة واحدة متمثلة بالدوالر /یوان 8.28دوالر بدال من /یوان

   .وفقا لقوى العرض و الطلب 0.3األمریكي مع السماح له بالتذبذب الیومي بحدود 

على الرغم بربطه یقاس بصورة أساسیة على الدوالر و ن الصیني على الرغم من ذلك فقد بقي الیواو 
كذلك  فإن تدخل البنك المركزي الصیني في المحافظة على سعر و ، رسمیا بسلة من العمالت األجنبیة

   .الصرف بعد تعویمه لم ینخفض كثیرا مما كان متوقعا

                                   
  . 215حیدر نعمة بخیت،مرجع سابق،ص  1
  .167،ص2012، إیتراك للطباعة و النشر، القاهرة،دور الشركات عابرة القارات في الصینإبراهیم األخرس،   2
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و بقیة الدول الصناعیة لغرض الحد  الوالیات المتحدة األمریكیةتواجه الصین ضغوط كبیرة من قبل و 
بعد انهیار نظام  1971من عجزها التجاري تشبه إلى حد كبیر الضغوط التي تعرضت لها الیابان منذ عام 

حیث ترى أمریكا أن الیابان في تلك المدة لم تحسن وضع سعر الصرف  1995بریتن  وودز و حتى عام 
بالتالي فإن هذه العملیة أدى إلى زعزعة استقرار النظام وقعة له و ت في تحدید القیمة المتالمناسب للین إذ بالغ

علیه فإن الصین بتحولها من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن فإنها قد تتعرض إلى و ، المالي
   .مخاطر تشبه إلى حد كبیر المخاطر التي تعرضت لها الیابان

یشیر و ، و سوف توسع حدود تعویم الیوانبأنها ستتبع نظام صرف أكثر مرونة قد أقرت الصین و 
معظم االقتصادیون أن الیوان الصیني سیواصل ارتفاعه إزاء الدوالر األمریكي جراء االرتفاع المستمر للفائض 

  .1الوالیات المتحدة األمریكیةالتجاري الصیني مع 

  االستثمار األجنبي المباشر في الصین : المبحث الثاني 

حتى في الوقت الذي كانت فیه بقیة و ، الجاذبة ألكبر االستثمارات في العالمتعتبر الصین من الدول 
الدول تعاني من مشاكل في اقتصادها و ركود  كانت الصین تحقق إنجازات كبیرة في استقبال االستثمارات 

فیما یلي سوف نتطرق إلى دراسة المناخ ستثماریة التي تتمتع بها الصین و ذلك للبیئة االو ، األجنبیة
  .المتبعة فیهااالستثماري في الصین و سیاسات الجذب 

  في الصین التطور التاریخي لالستثمار األجنبي المباشر : المطلب األول

، كان نصیب االستثمار األجنبي المباشر بالصین في السبعینیات من القرن العشرین ال وجود له
كزي یتعارض مع توجهات الشركات المستثمرة التخطیط المر اد الصیني القائم على الشیوعیة و حیث أن االقتص

كانت وسیلتها في الصین في تلك الفترة هي فتح وفقا لخلفیة رأسمالیة لیبرالیة و خاصة أن هذه الشركات تعمل 
 .2مكاتب للبیع فقط 

في أعقاب زیارة الرئیس األمریكي  1972تم رفع الحضر على االستثمار األجنبي المباشر عام و 
و مع ذلك ، إلى الصین فتحت أبواب تقارب الصین من العدید من الدول الصناعیة الكبرى" نیكسونریتشارد "

                                   
  . 217-216حیدر نعمة بخیت،مرجع سابق،ص ص  1
  . 117، مرجع سابق،صدور الشركات عابرة القارات في الصینإبراهیم األخرس،  2
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فإن عددا من القیود الشدیدة ظلت مفروضة على االستثمار األجنبي المباشر بما في ذلك فرض حضر على 
رض صعوبات على كذلك قلت االستثمارات الداخلیة مما فو ، التمویل الخارجي لالستثمار األجنبي المباشر

  .الشركات المستثمرة في الحصول على المواد األولیة و الخدمات الضروریة

تم توفیر في المشاریع المشتركة و " الصیني بطلب من الرئیس"صدر قانون جدید  1979بحلول عام و 
لیها وتم روضة عتم إزالة القیود المفلسماح للشركات األجنبیة بالعمل و اإلطار األساسي الذي تم بموجبه ا

منحت الحكومة حریة كبیرة في تنظیم ض القیود على التجارة الخارجیة و منح الدیون و تخفیتسهیل التمویل و 
  .1المشاریع المشتركة 

كان تدفق االستثمارات إلى الصین بطئ بسبب  1979في السنوات األولى التي عقبت قانون و 
كانت هناك و ، لعمالت األجنبیة إلى عملة الصینصعوبة الوصول إلى السوق الصیني و عدم قابلیة تحویل ا

تثمارات إلى الصیت و مع مرور الوقت تدفقت االس، مخاوف حول حقوق الملكیة لعدم وجود قوانین تحمیها
حقق االستثمار  1990خاصة بعد عام القادمة تقصد هونغ كونغ أساسا و  كانت االستثماراتبسرعة كبیرة و 

 .  2أن حدث ه و ألجنبي المباشر نمو لم یسبق لا

مجال اجتذاب الشركات المستثمرة هي فترة أكبر توسع في  1991إلى  1986حیث كانت الفترة 
ملیار دوالر في  16،7فتدفقت نحو ، رافق ذلك التوسع التدریجي إرساء قوانین المنظمة لالستثمارات األجنبیةو 

إلى السوق الصیني شرط االلتزام بالعمل  تلك الفترة و بذلك سمحت الصین للشركات المستثمرة بنقل عملیاتها
شتركة بهدف توسیع آفاق التعاون والتبادل العلمي نشرت الصین قانون المؤسسات المو ، تحت إشراف الدولة

من ثم صار السوق الصیني بمثابة الحلم الذي بدأ یداعب رجال و ، التكنولوجي وفقا ألسلوب المنفعة المتبادلةو 
  .3الغرب الشرق و األعمال و المستثمرین في 

  

  

                                   
1 Leeg Branstetter،Rebert C Feenstra ،Trade and Foreign Direct Investement in China :A Political Economy A 
pproch، Dept of Economy، Universite of California ،March 1999 ،p4 .   
2 C letusc ،coughlin ،Eran sege   ،Foreign Direct Investement in China A  spatiale Econometric study ،working 
paper (1990-9-00) Research Division ،Federal reserve Bank of S I-luis،United states of america ،Julay 1999، P9 .   

  . 119،مرجع سابق، صدور الشركات عابرة القارات في الصین ،إبراهیم األخرس 3 
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  دراسة المناخ االستثماري في الصین : المطلب الثاني 

هذا بسبب امتالكها مجموعة من المقومات كبیر من االستثمارات األجنبیة و  تعتبر الصین مقصد لعدد
ضافة إلى المعطیات معطیات سیاسیة باإلالطبیعیة من عدد السكان الهائل ونسبة كبیرة من التشغیل و 

  .  التي تعتبر العامل الرئیسي لجذب االستثمارات األجنبیة االقتصادیة و 

  المعطیات و الخصائص : الفرع األول 

كم بعد روسیا ²ملیون  9.6حوالي یمكن اعتبار الصین ثالث دولة في العالم من حیث المساحة ب
لى جانب هذا فهي تتمتع ببعض المعطیاتمن مساحة آسیا و ¼ دا أي مساحتها كنو     :امنه إ

  : المعطیات السیاسیة : أوال 

یحدد دستور الصین النظام السیاسي الذي تعتمده بحیث الصین تعتبر دولة مركزیة موحدة تدار 
ذي یضم طبقة الو ، بشكل كامل من قبل الحزب الشیوعي الصیني باعتباره المؤسس لجمهوریة الصین الشعبیة

  .ملیون عضو 60بحوالي  المثقفین الثوریین و غیرهمالعمال والفالحین و 

سنوات على  10ال یحق لرئیس الجمهوریة في الصین أن یتولى أكثر من دورتین متتالیتین أي و 
هوجین تاو و مع رسي الرئاسة كل من جیانغ زیمین و تعاقب على ك) 2010-1993(فخالل الفترة ، األكثر

هذا ما جعل الصین لشیوعي الصیني و ابقون في الحزب اتعدیالت في منصب الوزیر األول و كلهم قیادیون س
   .1تتمتع باستقرار سیاسي

  المعطیات االقتصادیة : ثالثا 

أدت هذه اإلصالحات إلى نتائج في المؤشرات و ) تم ذكرها سابقا(ت االقتصادیة تتمثل في اإلصالحا
  : االقتصادیة كالتالي 

 المعدالت على المستوى العالمي و ارتفاع في معدل الناتج المحلي اإلجمالي فهو یعتبر من بین أعلى 

                                   
دكتوراه في  ،أطروحةأهمیة االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامیة مع دراسة مقارنة بین الصین و تركیا و مصر و الجزائركریمة فرحي،   1

  . 173,185:ص,، ص2013-2012، 3العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر 
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  و، 2009عام  الثانيالمركز بعد أن كانت في  1 2014هذا ما جعل الصین تحتل المركز الثالث عام 

 .2 1993 في المركز التاسع عام

 عام  %5,9بعد أن كان  2016عام  %2عند مستوى ، استقرار معدل التضخم عند مستویات منخفضة
2008 . 

 ثم ، 2014ملیار دوالر عام  1780إلى  2007ملیار دوالر عام  389خارجیة من تفاقم المدیونیة ال
الجزء األكبر من هذه المدیونیة تتمثل في الدیون قصیرة األجل إال أن و ، 2016ملیار دوالر عام  1424

  .3نضرا الرتفاع عائدات التصدیر 10خدمة هذه الدیون كنسبة من الصادرات ال تتجاوز 
 2.86بمعدل  2009على المستوى المالیة العامة أكبر عجز في المیزانیة العامة للدولة عام  تسجیل 

من الناتج المحلي اإلجمالي رغم ارتفاع  2016عام  % 2015عام  %3,4ستمر العجز حتى بلغ و ا
 مع العلم أن أهم قطاعات في هیكل اإلنفاق الحكومي للصین یعود إلى قطاع، اإلیرادات في مجملها

 .14 4التعلیم بأكبر نسبة تمثل 
  ارتفاع واضح بالنسبة للصادرات من خالل رصید المیزان التجاري الذي یظهر دائما موجب. 
 5زیادة معتبرة في احتیاطات الصرف التي دعمت بواسطة الفوائض المسجلة في میزان المدفوعات .  
 ا شركة أجنبیة عاملة في الصین أن انخفاض تكلفة العمل حیث جاء في إحدى الدراسات التي قامت به

مرة عن نظیرتها في البلدان الغربیة مما یعتبر رقما قیاسیا  80تكلفة ساعات العمل في الصین تقل بنحو 
 6.عالمیا ألقل تكلفة ساعة عمل في العالم 

 : أهم القطاعات االقتصادیة في الصین و 

 مساحة  تمثل حیثیحتل قطاع الفالحة مكانة هامة جدا في االقتصاد الصیني : قطاع الفالحة  .1

                                   
1 trésor direction general Service, , p86,2016, n° Bulletin économique de la chine ,Economique Régional de Pékin  

34, et n°87,2017,P37. 
  .5،ص إعادة تشكیل الجغرافیا االقتصادیة:2009تقریر التنمیة في العالم ، البنك الدولي 2
 

3 trésor direction general Service,OP CIT. 
4  Ibid.  

 . 5،مرجع سابق، ص 2009تقریر التنمیة في العالم ، البنك الدولي 5
 .131أنطوان برونیه، جون بول جیشار، مرجع سابق، ص  6
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فالصین تحتل المركز األول في إنتاج بذور القطن ، من مساحة البالد 10األراضي الزراعیة حوالي 
، 1994و إنتاج الفواكه ابتداء من ، 1990و إنتاج اللحوم منذ  1986و الحبوب منذ  1982منذ 

   20132عام  %31حیث سجلت انخفضت النسبة و  20001في  وفر نصف فرص العمل للمشغلینیو 
من  28.7 بعدما كانت 2013عام  %31 بلغت نسبة العاملین في هذا القطاع: قطاع الصناعة  .2

ارتفعت نسبة مساهمة القطاع نتیجة النزوح الریفي و  2000في  22.5و 2010إجمالي العاملین 
أهم المنتجات و ، 2010في  46.8إلى  2000في  45.9ي اإلجمالي من في الناتج المحل

و خیوط  1995الصناعیة التي تحتل فیها الصین المركز األول عالمیا نجد إنتاج اإلسمنت منذ 
 . 2010المركز الرابع في إنتاج البترول الخام عام و  2002القطن ابتداء من 

هو یشكل و  2010من مجموع العاملین سنة  34.6استحوذ هذا القطاع على : قطاع الخدمات  .3
أهم النشاطات ة للمساهمة في النمو االقتصادي و القطاع الثاني في الصین بالنسبة للتوظیف و بالنسب

، التخزین، النقل، الوساطة المالیةالعقارات و ، التجزئةي هذا القطاع نجد تجارة الجملة و المدرجة ف
 . 3خدمة تقدیم الطعام، الفندقة، البرید

  في الصین توزیع االستثمار األجنبي المباشر : الفرع الثاني 

  حسب القطاعات: أوال 

مانینات على التنقیب الجیولوجي والعقارات والسیاحة والخدمات المتعلقة بها ركزت االستثمارات األجنبیة في الث
مع بدایة ة من االستثمارات و نسبتها الكبیر هذا مع اكتشاف حقول النفط الصینیة ثم بدأت هذه القطاعات تفقد و 

على قطاع الصناعة حیث كانت عدد الشركات المستثمرة في الصناعة  التسعینات  ركزت الشركات المستثمرة
عام  %27و 1988عام  %47بعد أن كان و  %51,3كان نصیب قطاع الصناعة  1993ففي عام  كبیر

                                   
 .173،مرجع سابق، ص أهمیة االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامیة مع دراسة مقارنة بین الصین و تركیا و مصر و الجزائرفرحي كریمة، 1

2 Jesus Felip,The Decliming Share of Agricultural Employment in China ,Structural Changes and Economic 
Dynamics , N°37,Aleneo De Manila Universitu,Philippines,2016,p129. 

 .173فرحي كریمة، مرجع سابق، ص  3
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النفط قطاع الزراعة و  نسبةو  %47حوالي  أما قطاع الخدمات فكانت نسبته من إجمالي االستثمارات، 1984
  استمر قطاع الصناعة هو المسیطر على االستثمار األجنبي في الصین و ، 1 1993عام  %3كانت 

  التوزیع القطاعي لالستثمارات األجنبیة في الصین): 2-3(الجدول 

)عدد المشاریع(  

  2008  2006  2004  2003  القطاعات
  1191  599  1114  1027  زراعة و غابات

  573  461  538  581  تعدین
  49895  40071  43017  36799  تصنیع
  1093  688  772  708  بناء

  2851  1985  1273  913  نقل،تخزین،برید،مواصالت
  4433  1789  740  932  تجارة الجملة و التجزئة

  18590  8230  5950  5662  عقارات
،أطروحة دكتوراه الجزائرراسة مقارنة بین الصین و تركیا ومصر و الدول النامیة مع دأهمیة االستثمار األجنبي المباشر في ، كریمة فرحي: المصدر 

  .308،ص2013- 2012، 3جامعة الجزائر ، علوم التسییرالتجاریة و العلوم االقتصادیة و  كلیة، في العلوم االقتصادیة

را للعائد نظیبین لنا الجدول أن معظم االستثمارات األجنبیة في الصین تتركز في قطاع الصناعة 
الضخم الذي یولده القطاع مقارنة مع القطاعات األخرى بسبب التكنولوجیا المتطورة التي تنقلها الشركات 

كذلك نظرا لإلجراءات التي قامت بها الصین لتغییر الهیكل القطاعي لالستثمارات و  األجنبیة إلى الصین 
هذا ما جعل االستثمارات تتجه و العالیة التقنیة و جهة للتصدیر األجنبیة لصالح االستثمار في القطاعات المو 

  .بة معتبرةقطاع العقارات أیضا یشارك بنس ثم یلیه ، نحو الصناعة

صناعة السیارات التي تشهد نموا  من الصناعات التي تقوم بها الشركات األجنبیة في الصین نذكرو 
صناعة األدویة حیث ثیفة التكنولوجیا و بارها صناعة كاإللكترونیات باعتكبیرا وصناعة أجهزة االتصاالت و 

                                   
، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، مصر، السیاسات الضریبیة و أثرها على االستثمار األجنبي المباشر في الصینكامل عبده أحمد السید عاشور،  1

  . 242، ص2017
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وكذلك ، تحسین صحة الشعبة حاجات الرعایة الصحیة للسكان و لعبت هذه الصناعة دورا رئیسیا في تلبی
نشاء مراكز البحث و  التطویر من طرف الشركات صناعة الهواتف المحمولة والبرمجیات والدوائر اإللكترونیة وإ

، مایكروسوفتروال و من هذه الشركات نجد موتو ظمها في شنغهاي وبكین و الیة التقنیة معمتعددة الجنسیات ع
المالبس حیثتوسع هذا القطاع في الصین میائیة و كذلك صناعة المنسوجات و الكیقطاع الصناعة النفطیة و 

  . 1بفضل الشركات متعددة الجنسیات 

  حسب المناطق داخل الصین : ثانیا 

كذلك هي یة في التوزیع من حیث القطاعات و غیر متساو كما الحظنا أن االستثمارات في الصین 
فمنطقة ، غیر متساویة من حیث التوزیع الجغرافي حیث تتركز معظمها في المناطق الشرقیة الساحلیة

قوانغدونغ تلقت ما یقارب نصف االستثمارات فهي من المحافظات األولى المفتوحة أمام االستثمارات 
  .ح توزیع االستثمارات داخل الصین األجنبیة، و الشكل الموالي یوض

  2008-1993توزیع االستثمارات في الصین حسب المنطقة للفترة ) : 4 -3(الشكل 

  
أطروحة دكتوراه الجزائر،راسة مقارنة بین الصین وتركیا ومصر و أهمیة االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامیة مع د، كریمة فرحي: : المصدر

  . 303،309:،ص،ص2013- 2012، 3جامعة الجزائر ، علوم التسییرو  التجاریةكلیة العلوم االقتصادیة و ، االقتصادیةفي العلوم 

                                   
 . 232المرجع السابق، ص  1
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 %86تتركز االستثمارات األجنبیة المباشرة في شرق الصین حیث مثلت النسبة في الشرق حوالي 
جع السبب یر و ، %85لتسجل  2008و2007وانخفضت في  1995عام  %89ارتفعت لتبلغ و  1993عام 

    .وراء هذا للحوافز التفضیلیة التي تمنحها الصین لهذه المنطقة و كذلك وفرة العمالة المنخفضة الثمن فیها

  حسب الجنسیة : ا لثثا

ستثمار األجنبي األولى تتمثل في اال، تتمثل تدفقات االستثمارات األجنبیة المباشرة في فئتین أساسیتین
تتدفق هذه خلي للصین و اإلنتاج من الخارج إلى الصین لخدمة السوق الدایشمل نقل المباشر األفقي و 

یسعى  الذيستثمار األجنبي المباشر الرأسي و الثاني هو االو ، أوروبا الغربیةالستثمارات من أمریكا الشمالیة و ا
ارات هذه االستثممنخفضة لتصدیر المنتجات للخارج و خاصة معدالت األجور اللتكلفة اإلنتاج المنخفضة و 

  1هونغ كونغ تایوان و منشأها آسیوي مثل كوریا الجنوبیة و 

  فإن هونغ كونغ هي المسیطرة على االستثمارات في الصین توزیع االستثمارات حسب الجنسیة فعموما و 

   2010-1993للفترة توزیع االستثمارات في الصین حسب الجنسیة ): 3 -3(الجدول 

  2007  2002  1997  مصدر االستثمار
  %39,02  %49,71  %68,2  كونغهونغ 

  %7,17  %8,79  %4,60  الو م أ
  %7,81  %5,93  %6,40  الیابان
  %5,79  %13,13  %9,5  تایوان

  %9,38  %1,57  -  جزر فیرجن
  %4,22  %2,53  %1,10  سنغافورة
  %4,9  %5,24  %1,10  كوریا

  %1,87  %0,81  %0,3  المملكة المتحدة
  %1,79  %0,72  %0,8  ألمانیا

Source :      - Ning Zhang,Foreign Direct Investment in China Determinant and Impacts, thes                            
                     Doctor of Philosophy in Management Studies ,the University of Exeter, September                         
                    2011 ,P25 . 

-  Guoqiang long,China Policies on FDI Review and Evaluation, valable sur : https: 
//www.cgdeu.org/sites/default/files/9780811323818.ch12   pdf.consulté le 23/10/2017 ;16 :02 .  

                                   
 .181السابق، ص  المرجع 1
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ناطق آسیویة حیث من خالل الجدول نالحظ أن العدد األكبر من االستثمارات جاءت معظمها من م
ن إجمالي م %68,2التي تمتلك مارات المتجهة نحو البر الصیني و كانت هونغ كونغ أهم مصدر لالستث

استمرت في االنخفاض لتسجل و  2002عام  %50انخفضت النسبة إلى حوالي و  1997االستثمارات عام 
االستثمارات من المناطق االنخفاض في النسبة ب زیادة  عدد  هذایبرر و  2007في  %39,02نسبة 

ي استثمارات كذلك قدوم استثمارات أجنبیة من مناطق جدیدة  مثل جزر فیرجن التي لم تكن تملك أاألخرى و 
ن إجمالي االستثمارات في الصین م %1,57كانت تملك ما نسبته  2002عام و  1997في الصین عام 

أ للصین في االستثمارات األجنبیة فهو الو م أما الشریك الثاني  2007عام  %9,38ارتفعت النسبة لتصبح و 
 %7,17إلى   1997عام  %6,40و  %4,6الیابان حیث ارتفعت نسبة استثماراهم من اإلجمالي من و 
  ما یحقق عوائد ضخمة للطرفین   هذاو  2007على التوالي عام  %7,81و

في الواردة إلى الصین كما االستثمارات سیطرت الدول اآلسیویة المجاورة على  2015و 2016أما في عام 
  . هو موضح في الشكلین الموالیین

  2016 -2015 يتوزیع االستثمارات األجنبیة المباشرة في الصین عام): 5-3(الشكل

   
Sourse: EMBASSY  OF SWITZERLAND IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, China 2017 
Economic Report,june 2017,P25. 

 سیاسات جذب االستثمارات األجنبیة المباشرة في الصین : المطلب الثالث 

قصد تحقیق التنمیة  تهدف جمیع الدول إلى جذب أكبر قدر ممكن من الشركات المستثمرة
 من جهة أخرى تسعى الشركات الكبرى غلى الحصول على مناطق توفر لها عائد أكبر االقتصادیة و 
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ینات فتحت أبوابها أمام قدوم الشركات باستثماراتها إال أن األمر وبانفتاح الصین على الغرب منذ بدایة الثمان
ین تعد من أهم األسواق النامیة ترى الشركات المستثمرة أن الصو ، لم یكن على دولة التزمت بالنهج االشتراكي

 جاذبة هذا راجع إلى ما تتمتع به الصین من عواملعد الوالیات المتحدة األمریكیة و المتقدمة أمام الشركات بو 
تتمثل في  1984فقد أعلنت السلطات الصینیة بوضوح حزمة من الحوافز عام ، لالستثمار األجنبي المباشر

   . 1نقدیة توفیر األیدي العاملة واألراضي المتاحة بأسعار رخیصة وحوافز مالیة و 

الصین انتهجت  حیثفیما یلي التطور التاریخي للسیاسات الصین في جذب االستثمارات األجنبیة و 
نجحت فیها حیث كانت عبر ثالث مراحل أكبر عدد ممكن من االستثمارات و  مجموعة من السیاسات لجذب

  : 2هي كالتالي 

 یبین 1979یولیو  صدار قانون المشاریع المشتركة في األسهم في إ :) 1985-1979(المرحلة األولى 
ین  یع مشتركة األسهم مع الشركاء الصینهاذ القانون اإلطار القانوني للمستثمرین األجانب لتشكیل مشاری

جنبیة وغیرها من الكیانات االقتصادیة، أو األفراد ن الصین تسمح للشركات األألى إشار القانون أو 
إلدماج في أراضي الصین  لبناء  مشاریع المشتركة مع الشركات المحلیة الصینیة، وال تقوم الدولة بتأمیم 

إلى عدد من القوانین واللوائح ذات الصلة فیما یتعلق  باإلضافة، األجنبيأو مصادرة مصلحة االستثمار 
  .بإدارة العمل، الضرائب، التسجیل والعمالت األجنبیة

  قانون المنشآت التي "، أصدرت الدولة 1986وفي عام  :) 1991-1986(مرحلة التطویر المستمر
فیما یتعلق  بالشركات "االستثمار األجنبي حكم تشجیع " و"تعمل بشكل حصري  برأس المال األجنبي 

المملوكة لألجانب بالكامل  وقد رفعت هذه السیاسات القیود المفروضة على ملكیة األجانب، وتنفیذ 
زالة الشكوك للمستثمرین األجانب وقد نصت القوانین على تحویل األرباح من الصین  ،حوافز جدیدة وإ

نص القانون على تقدیم تسهیالت ة أموال یمكن من الخارج  و على أیوكذلك  یحق للمستثمرین  الحصول 
نتاج بدائل للتصدیر  للمشاریع المشتركة التي تنطوي على التكنولوجیا المتقدمة، وتطویر منتجات جدیدة  وإ

دادات التي یمكن أن یؤدي إلى فوائد ضریبیة إضافیة وتمنح المشاریع امتیازات  في الحصول على إم
وبعد صدور السیاسات  تركزت االستثمارات في هذه الفترة في المناطق الساحلیة والنقل و  المیاه والكهرباء

                                   
  .170،مرجع سابق،صدور الشركات عابرة للقارات في الصینإبراهیم األخرس،  1

2  Owen C. H. Ho, Dterminant of Foreign Direct  Investment in China ;Asectoral Analysis , working paper , 
16th Annual Conference of  th Association for Chinese Economic Studies, School of Economics & Commerce 
University of Western Australia,p p5-9 . 
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وبین . ادت بشكل كبیر، دخلت االستثمارات كبیرة إلى الصین حیث ز 1986والحوافز الجدیدة في عام 
ملیار دوالر  33.2فقد استخدمت ما یعادل ، بلغ مجموع االستثمارات األجنبیة ،1991و 1986عامي 

٪ 142ملیار دوالر أمریكي سنویا في هذه الفترة  فقد ارتفعت النسبة إلى   6.6أمریكي، أي ما متوسطه 
  .مقارنة بالفترة السابقة

  في  ل األجنبیة بشكل ملحوظ إلى الصینازداد تدفق رؤوس األموا :) فصاعدا 1992(فترة النمو المرتفع
نینیات، تحولت سیاسة اإلصالح في التسعینات من فترة النمو المرتفع هذه  فخالفا لما حدث في الثما

ویرجع ذلك أساسا إلى كمیات كبیرة من األجانب في الساحل . الساحل  إلى المناطق الداخلیة الغربیة
حیث أن االستثمار في المناطق الساحلیة قد وسع الفجوة في الداخل بین الشرق والغرب من الصین، 

 .من المدن والمناطق الداخلیة لالستثمار األجنبي فبدأت الحكومة الصینیة بفتح المزید
  جنبيالطرف األ بمشاركة  ذ مشاریع البناء والتشغیل والنقلفي أواخر التسعینات بدأت حكومة بتنفی 
زاد تدفق رأس المال األجنبي للصین بشكل سریع نتیجة للسیاسات التفضیلیة المعروضة من  بهذه السیاساتو 

النسبة األعلى من  هاذ ما جعلها ذاتو خاصة مستثمري هونغ كونغ الصینیة و جانب الحكومة المركزیة 
    .صادرات الصین

  عالقات الصین االقتصادیة : المبحث الثالث 

االنفتاح سعت الصین لكي ترسي عالقات متمیزة مع كافة دول العالم منذ العام األول لإلصالح و 
الشرق لمتفشي في آسیا و لم تدخل في أي صراع ااورة و قات متمیزة مع الدول المجحیث سرعان ما أقامت عال

   .غیرها من األقالیمقات طیبة مع الوالیات المتحدة ودول األسیان والقارة اإلفریقیة و حیث أقامت عال، األوسط

  المنظمة العالمیة للتجارة  معالصین عالقة  : المطلب األول 

) GATT(التعریفة الجمركیة العامة للتجارة و  ن في االتفاقیةكانت الصین واحدة من األعضاء األصلیی
عام )  GATT(و حاولت تجدید العضویة في ،استقالت الصین من االتفاقیة 1950عام و ، 1947في عام 
من المؤسف أن المفاوضات حول استعادة الصین مكانتها في االتفاقیة باعتبارها من الدول ، و 1 1986

خالل المفاوضات التي و ، 2005المنظمة العالمیة للتجارة رسمیا عام الموقعة علیها لم تنتهي قبل تأسیس 

                                   
1 Penelop، B ،China Joins the WTO: How ،why and what now ؟, Biusness Economics ،vol 37 n° 2 ،GEORGIA ،
April 2008، P 8.   
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ت كبیرة باعتبارها دولة هذا برهن أن الصین قدمت تنازالسنوات بذلت الصین جهودا كبیرة و  استغرقت ثمان
لم تتوصل المفاوضات إلى أي رأي موحد ألن الدول األعضاء في المنظمة طالبت بشروط تعتبرها نامیة و 

جعلت نظامها قت الصین إصالح النظام التجاري و عمو  الصین في مراحل تطورها  ةفوق طاقطة و ر الصین مف
التجاري یطابق نظام الجات فنضجت الظروف األساسیة النضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة على نحو 

في عة و سل 2898واسع أربع مرات على  خفضت معدل الرسوم الجمركیة على نطاق 1992تام فمنذ عام 
فبلغت ، سلعة 4900خفضته على  1996و في عام ، سلعة 3317خفضت نفس المعدل على  1993عام 

وقد أكد هذا ، 17إلى  23انخفض معدل مستوى الرسوم الجمركیة من و  26نسبة التخفیض 
أن ح و زیمة الصین على توزیع االنفتاح وتعمیق اإلصالالكبیر لمعدل الرسوم الجمركیة عالتخفیض المستمر و 

ة مع مستوى الموقف الذي تتخذه الحكومة الصینیة حول انضمامها للمنظمة هو أنها تلتزم بواجباتها المنفق
قد أدى رفض الوالیات المتحدة انضمام الصین للمنظمة رغم التنازالت الكبیرة التي قدمها تنمیتها االقتصادیة و 

إلى إعالن الصین عزمها على اتخاذ مواقف  1998رئیس الوزراء الصیني في زیارته للوالیات المتحدة عام 
  .1أكثر تشددا في مفاوضات انضمامها للمنظمة 

من قطع ودة بكین للمنظمة من االستئناف و كلما اقتربت المحادثات األمریكیة الصینیة باتجاه عو 
من أجل  خطوات جدیدة فإن المختصین األمریكیین یعودون للحدیث عن العجز التجاري األمریكي مع الصین

هذه الحقیقة بات یدركها حتى غیر و ، الحصول على میزات جدیدة أو نسبة أكبر في السوق الصینیة الواسعة
هناك إشارة إلى  أن العجز التجاري األمریكي مع الصین قد یزید و  ،المختصین أو المتابعین لعالقات البلدین

األمریكیین لألحذیة والمالبس  المنتجینحذرت هذه اإلشارات إلى أن و ، بعد انضمام الصین للمنظمة
كات األمریكیة لصناعة الطائرات واآلالت الثقیلة المنتجات الخشبیة قد یتعرضون للضرر رغم أن الشر و 
رغم كل هذه العقبات التي وضعت أمام الصین و في وجه و  الكیمیاویات هي المستفیدة من مثل هذه الخطوة و 

خاصة الوالیات المتحدة بقبول دخولها من الجهود إلقناع الدول و  زیدانضمامها للمنظمة فالصین بذلت الم
الذي یمهد  15/11/1999للمنظمة وقد أسفرت جهودها على توقیع االتفاق التجاري األمریكي الصیني في 

     .2لدخول الصین للمنظمة

                                   
: ، منشور على الموقع 2005، سوریا 1332، مجلة الحوار المتمدن،العدد للتجارةانضمام الصین للمنظمة العالمیة عبد الرحمان تیشوري،   1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4669007; 12:، الساعة30/10/2017: ، تاریخ االطالع .  
 .المرجع السابق 2
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دولة عضو بالمنظمة  142صادق و أجاز ممثلو  2001-1986سنة  15بعد جهود شاقة دامت و 
   بروتوكول انضمام جمهوریة الصین الشعبیة إلى المنظمة العالمیة للتجارة في المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة

 143دیسمبر صارت الصین العضو  11في یوم و  2001نوفمبر  10ة عاصمة قطر في في الدوح
   .1في المنظمة 

  مع الدول المتقدمة لصین لالقات االقتصادیة  الع: المطلب الثاني 

ضرورة إقامة العالقات االقتصادیة بین الدول و إن إدراك الصین للوضع االقتصادي الجدید حول 
كذلك الصین تعارض الهیمنة العالمیة و متقدمة منها لما لها من منافع، و عالقات طیبة بین الدول خاصة ال

كانت تدعو لمبدأ المشاركة في ام الدولي أي األحادیة القطبیة و السیطرة المنفردة لطرف واحد على النظ
الدول المتقدمة حیث كانت لها عالقات عالقات متمیزة مع  هذا ما جعلها تقیمالتفاعالت االقتصادیة الدولیة، و 

  .وفقا لمصالح نفعیة للطرفین االتحاد األوروبي وروسیا والیابانكل من الوالیات المتحدة األمریكیة و جیدة مع 

  الوالیات المتحدة األمریكیة القتصادیة بین الصین و العالقات ا: الفرع األول 

ق للصادرات األمریكیة بعد ثالث أكبر سو ، لوالیات المتحدة بعد كندالتعتبر الصین ثاني أكبر شریك 
حیث قامت الصین بتوسیع عالقاتها ، أكبر مصدر لواردات الوالیات المتحدة األمریكیة، المكسیككندا و 

و تعززت التجارة و االستثمار بین ، الوالیات المتحدة خالل العقود الثالثة الماضیةاالقتصادیة بشكل كبیر مع 
حیث تم قطع معظم التجارة الثنائیة  1951كانت الوالیات قد علقت التجارة الثنائیة مع الصین عام و ، البلدین

   .1980بین البلدین وتم استعادة العالقات التجاریة المشروطة في عام 

  جنبي المباشر األمریكیة حیث بلغ االستثمار األ على مكانتها كقوة جاذبة للشركاتحافظت الصین و 

تقود و ، 2009من عام   21.4أي بزیادة قدرها  2010ملیار دوالر عام  60.5للوالیات في الصین 
ا بینم، الخدمات المصرفیةقبل قطاعي الصناعات التحویلیة و  الوالیات االستثمارات المباشرة في الصین من

االستثمارات الصینیة كانت األسرع في الزیادة من بین كافة االستثمارات الخارجیة في الوالیات المتحدة 

                                   

، تاریخ nationalinformationcentr.copyryght@china. Inter www:الصین، متاح على  المنظمة العالمیة للتجارة،1 
 12:14:، الساعة30/10/2017: االطالع
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بعد انضمام الصین إلى المنظمة العالمیة للتجارة كانت هناك توقعات كبیرة بأن الصادرات و ، األمریكیة
لكن كان الوصول إلى األسواق و  د بسبب انخفاض الرسوم الجمركیة وزیادة فرصاألمریكیة إلى الصین ستزی

غیر ذلك فصادرات الوالیات المتحدة األمریكیة إلى الصین تناقصت بسبب ارتفاع الواردات الصینیة مما أدى 
خاصة الزراعیة (لع غیر المصنعة حدث هناك ارتفاع كبیر في مستویات السو ، إلى عجز التجارة الثنائیة

المصدرة من طرف المنتجین األمریكیین في الصین لدرجة أن هناك ) منتجات المواد الطبیعیة والمواد الخام و 
   .1فائض تجارة للوالیات المتحدة األمریكیة مع الصین في السلع غیر المصنعة 

  العالقات االقتصادیة بین الصین و اإلتحاد األوروبي :  الفرع الثاني

سباب وعوامل ة الیوم بل تعود إلى عهود تاریخیة قدیمة  وألوروبیة لیست ولیدالعالقات الصینیة األ
تاریخیة وأخرى سیاسیة واقتصادیة لم یكن االتحاد األوروبي مهتما االهتمام الكافي بالصین، وكانت بعض 
حكومات االتحاد وساسته ینظرون إلى الصین على أنها خطر أو تهدید یجب كبحه أو احتوائه، ففي عام 

تم التوقیع على اتفاقیة  1978وفي ، وروبيیة بین الصین واالتحاد األسعالقات الدبلوماقامة الإتم  1975
قام رئیس  1979وفي عام ، بینهما نشاء لجنة مشتركة لتنظیم ودفع العالقات التجاریةإ تجاریة بین الجانبین و 

صعدة، حیث التقى وروبیة جینكینز بزیارة للصین بهدف دفع و تعزیز العالقات على كافة األالمفوضیة األ
التقى ممثلون من المجلس الوطني لنواب الشعب  1980وفي ، بالزعیم الصیني دنغ تشیاو بنغ  خاللها 

سیوي وخالل االجتماع الثاني اآل،  الفرنسیة الصیني مع نظرائهم المشرعین األوروبیین في مدینة ستراسبورغ 
عقد قمة بین الصین واالتحاد األوروبي    روبيو اقترح االتحاد األ، 1998الذي عقد في ینایر ي وروباأل

نشاء آلیة لعقد هذه القمم بصورة دوریة ومنتظم   .2ةوإ

 : كما هو موضح في الجدول التالياإلتحاد األوروبي بنسبة كبیرة ت العالقات التجاریة بین الصین و تطور و 

 

 

  

                                   
1 Joseph Casey , Patterns in US-China Trade Since China ‘s Accossion to the World Trade Organisation ،
Commission Review of Economic security of the United States America ،China-US،2012،p2 . 

 http://www.arabsino.com/articles/13-06-21/9919.htm : العالقات بین الصین و االتحاد األوروبي، متاح على  2
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  الصینالتجاري بین اإلتحاد األوروبي و  المیزان):4-3(الجدول

  ملیار أورو : الوحدة 

  صادرات الصین من اإلتحاد األوروبي  الصین من االتحاد األوروبي واردات  السنوات

  
  المیزان التجاري

2000  25,8  74,6  48,7  
2001  30,6  82  51,3  
2002  35  90,1  55  
2003  41,4  106,2  64,7  
2004  48,3  128,5  80,2  
2005  51,8  160,3  108,5  
2006  63,7  194,9  131,1  
2007  71,9  232,6  160,7  
2008  78,9  247,9  169,5  
2009  82,4  214,1  131,7  
2010  113,1  281,9  168,6  

Sourse :Direction Général des Politiques Exterieures de L'UE ,Relation Commercial UE-China ,Parlement 
Européen , 2011, p 14 . 

 2000فائض عام التجاري كان موجبا لصالح الصین حیث كانت قیمة الیبین لنا الجدول أن المیزان 
جلت سملیار أورو و  108,5بـ  2005عام استمر في التزاید حتى سجل قیم معتبرة في ملیار أورو و  48,7

  هذا ما یبینه الشكل الموالي و  2010ملیار أورو عام  168,6

  2010-2000االتحاد األوروبي للفترة حجم التبادل التجاري بین الصین و ):6-3(الشكل

  

  

Sourse :Direction Général des Politiques Exterieures de L'UE ,Relation Commercial UE-China ,Parlement 
Européen , 2011, p 14.  
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الثنائیة بین لإلتحاد األوروبي تعد ألمانیا أكبر مساهم في التجارة  27من بین الدول األعضاء الـ 
األوروبي إلى من مجموع صادرات اإلتحاد  %43الصین حیث تشكل ألمانیا وحدها اإلتحاد األوروبي و 

یطالیا و  %21و 2008الصین عام  ذا أضفنا فرنسا وإ صادرات المملكة المتحدة شكلت من مجموع الواردات وإ
   .1 2008م الصین عاإلى من صادرات اإلتحاد األوروبي  %78ذه المجموعة المشكلة من أربع دوله

  العالقات االقتصادیة بین الصین و روسیا :  الثالثالفرع 

عدد من التطورات في النصف الثاني من عام روسیة تجاه الصین تحوال ملحوظا و شهدت السیاسة ال
ط رسمیة بین اإلتحاد السوفیاتي إلى بكین أعاد إنشاء رواب" غورباتشوف"عند زیارة الزعیم الروسي و ، 1980

رفین متنوعة طكانت التجارة بین ال دة فتح العالقات االقتصادیة أدى إلى إعا 1989الصین عام جمهوریة و 
ملیون دوالر عام  396.3بعدما كان  1992ملیون دوالرعام  440.6بلغ حجم التجارة بین الطرفین  ، جدا

ملیون دوالر  5884.2استمرت الزیادة لتصل إلى و  1993عام  22تزاید حجم التجارة بأكثر من و ، 1991
     . 2ملیون دوالر 7803.1بلغ  2011وفي عام  2010عام 

من حجم التجارة  9.5بذلك أصبحت الصین الشریك التجاري الرئیسي لروسیا بحصة تساوي و 
في هذه و  2012ملیون دوالر عام  87500لى استمر التبادل الثنائي في اتجاه الصعود لیصل إو ، اإلجمالي

متقدمة على هولندا وألمانیا التي كانت حصصهما من  10.5دل التجاري لروسیا السنة بلغت حصة التبا
في العام نفسه كانت صادرات روسیا إلى الصین تمثل على التوالي و  9.9 ،8.8التجارة الروسیة 

6.8  16.6شكلت واردات روسیا من الصین من إجمالي صادرات روسیا و  من إجمالي صادرات
  .3الصین 

في و  21یرات جذریة منذ بدایة القرن حیث الهیكل القطاعي للمبیعات الروسیة للصین حدثت تغ منو 
 21.2(المعادن الحدیدیة و ) 29.6(تجهیزات م الصادرات الروسیة للصین آالت و كانت أه 1998عام 

اویات البیتروكیمیفي حین كانت منتجات النفط و )  13.6(األسمدة و  ) 12.2( السیلیلوزوالخشب و ) 

                                   
1Direction Général des Politiques Exterieures de L'UE ,Relation Commercial UE-China ,Parlement Européen , 
2011, p 14  

2 Sujit Kuran ،Russia-china Economic Relation and Analyis، Recherch scholer for russian and central Asian 
studies ،school of international studiesJ jawaharbr Nehru University ،Newdelhi، India، 2013،p13. 
3 Tatiana Sidorenko ،The Scope of Ecomic Corporation Between Russian and China and Future Prospect ،
Development Problems،V45،N 176، National Autonmous University of Mexico،junuary-march 2014،p3. 



 )اإلمكانات( نظرة على االقتصاد الصیني:................................................ الفصل الثالث 

144 
 

یة انخفاض حاد مع بداو ، فقط 4.2لكن كان نصیبها من مجموع مبیعات روسیا للصین هاما و  تلعب دورا
فقط وكان  3هو  2012المعدات كان نصیبها من المبیعات الروسیة للصین عام في أهمیة اآلالت و 
عي للصادرات الروسیة تغییر آخر مهم في الهیكل القطاو ، انخفاض في الصناعة التحویلیةالسبب في ذلك هو 

 7.1ارتفعت حصة المنتجات المعدنیة من في المبیعات الروسیة من النفط والغاز و  للصین هو زیادة كبیرة
في الفترة  67.3إلى  6.7زادت المنتجات الهیدروكربونات من و ، 2012عام  73.2إلى  2000عام 

أما فیما ، ذا فیما یخص الصادرات الصینیةیعكس هذا الوضع األهمیة المتزایدة لقطاع الطاقة هنفسها و 
ي صادرات من إجمال 15.7الصین فأهمها المنتجات الغذائیة نسبتها كانت  إلىیخص الصادرات الروسیة 

المنتجات و ، من اإلجمالي 3.1أصبحت تناقصت بنسبة كبیرة و  2012 مفي عاو  2000روسیا عام 
أما ، 2012عام  0.5و  2006في عام  1.5لتصبح  8.6نسبتها  2000المعدنیة كانت في عام 

معدات و ، 2012إلى  2000في الفترة من  15و  15.6المالبس فتراوحت نسبتها من المنسوجات و 
عام  52.9و 2006عام  52.8إلى  2000عام  11.7النقل فهي التي صنعت الحدث بزیادتها من 

2012 1 . 

 الیابان صین و العالقات االقتصادیة بین ال: الرابعالفرع  

بحلول سنة و ، الیابان بشكل كبیر خالل العقد الماضيالعالقات االقتصادیة بین الصین و تطورت 
بلغ حجم التبادل التجاري بینهما  2010وفي عام ، أصبحت الصین أكبر شریك اقتصادي للیابان 2007
ن الحجم التجاري الكلي م 21من التجارة الخارجیة للصین و 9ملیار دوالر أي ما یعادل  345حوالي 
من  11أي  2011ملیار دوالر عام  12یزید حجم االستثمارات الیابانیة في الصین عام و ، للیابان

دیة بین البلدین أصبحت متداخلة ومتینة هذا یدل على أن العالقات االقتصاو  االستثمارات الیابانیة في الخارج 
رد فتستو ، خلق الفرص التنمویةراد والتصدیر واالستثمار و في االستیهكذا یعتمدان على بعضهما البعض جدا و 

ویة لقطاعها المعدات العالیة التكنولوجیة التي تعتبر حیالصین المنتجات نصف المصنعة واآللیات و 
الوالیات المتحدة األسواق الخارجیة خصوصا أوروبا و تمكنها من تصدیر منتجاتها إلى االقتصادي الصناعي و 

الشركات الیابانیة الصناعات التي تعتمد على الید العاملة بكثرة إلى الصین لتجعل منها تقلت و ، األمریكیة
فیعمل على ما یزید  ،قد ساعد ذلك على تنافسیتها على المستوى العالمياعدة صناعیة للشركات الیابانیة و ق

                                   
1Ibid،p3. 
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الصادرات الیابانیة تعتبر فرصة عمل و مالیین  10توفر ما یزید عن شركة یابانیة في الصین و  23000ن ع
التي –حیث توفر السوق الصینیة ، إلى الصین مهمة بالنسبة للیابان التي عانت من مشاكل اقتصادیة كبیرة

   .1سوقا كبیرة جدا للمنتجات الیابانیة  –ستصبح أكبر سوق استهالكیة في العالم 

  عالقات االقتصادیة للصین مع الدول النامیة و الناشئة : المطلب الثالث 

ما ساعدا ول من المركزیة إلى الالمركزیة وأصبحت أكثر انفتاحا على العالم و استطاعت الصین التح
المساهمة الفعالة في تدرك أن االنطالق نحو العالمیة و ألنها في ذلك هو العالقات االقتصادیة التي تقوم بها 

ة العالمیة ككل لذلك لم تقتصر الصین االقتصاد العالمي ال بد لها من مكانة إقلیمیة ودولیة مهمة على الساح
یة مع الدول بل تعدتها لتقیم عالقات اقتصادعلى عالقاتها االقتصادیة مع الدول المتقدمة و الهیئات الدولیة  

  .  دول القارة اإلفریقیة النامیة و الناشئة ومنها دول اآلسیان و 

  ریقیة القارة اإلفبین الصین و  العالقات االقتصادیة:  األول الفرع 

إن من أهم دوافع الصین لتتفاعل مع إفریقیا هو العامل االقتصادي لذلك فإن الصین تنظر إلى 
حسب ، تطویره على المدى البعیدشروع استدامة نمو اقتصاد الصین و إفریقیا على أنها عنصر مركزي في م

من إذ أن إفریقیا لدیها واحدة  الصین فإن إفریقیا مصدر مهم لتزوید الصین بحاجاتها المتزایدة للمادة الخام 
 لتجارةكذلك الفرص المعتبرة لو ، هي المصدر الرئیسي للمواد الطبیعیةأضخم احتیاطات المواد الخام و 

جاري تزاد التبادل ال، و قوتها الشرائیةالسكانیة المتزایدة في إفریقیا و ذلك لوجود الكثافة االستثمارات الصینیة و و 
فریقیا الصین و بین    التالي  الشكلهذا ما یوضحه و إ

  

  

  

                                   
، www،studies،aljazeera،net: ، مركز الجزیرة للدراسات، من موقع الملفات الساخنة في العالقات الصینیة الیابانیةعبد الرحمان منصور،  1

  . 32 ; 15:،الساعة30/10/2017:تاریخ االطالع
  

، 
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  2012-2000حجم التبادل التجاري بین الصین و إفریقیا للفترة ): 7-3( الشكل

  

 19 قطر،، الدوحة، تقاریر مركز الجزیرة للدراسات، شراكة أم إستغالل وجهة نظر إفریقیة..أالولي إسماعیل،العالقات الصینیة اإلفریقیة : المصدر 
    .4ص ،2014أفریل 

 التبادل التجاري بین البلدین في تطور ملحوظ حیث كان حجم التبادل  مأن حج الشكلیبین لنا 
، 2011ملیار دوالر في  166.3ثم  2010ملیار دوالر في  150 أصبحو  2000ملیار دوالر في  10.6

أما  2011من عام  19.3ملیار دوالر بزیادة  198.49وصل حجم التبادل التجاري  2012في عام و 
بهذا تكون الصین قد تفوقت على الوالیات ملیار دور و  200كان یفوق  2013ي ف يالتجار التبادل جم ح

   .2009المتحدة التي كانت أكبر شریك تجاري مع إفریقیا عام 

 2004مع بدایة عام و  2003-2000لصالح الصین للفترة  أما من حیث المیزان التجاري فكان
ثم  2007سجل فائض في عام و  2006لنسبة للصین حتى عام جز باسجل المیزان التجاري حالة ع

سجل فائض  2009و في عام  2008نخفضت صادرات الصین إلفریقیا لیسجل المیزان التجاري عجز عام ا
  .استمرت حتى نهایة الفترةو  2010بدأ فترة العجز ابتداء من لت
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وبضائع كهربائیة مصنعة  قیا أجهزة ومعدات خاصة بالمواصالتیشمل التصدیر الصیني إلفریو 
وصل تصدیر المنتجات المیكانیكیة التي تشكل جزءا  2012ففي عام ، وقود معدنيومواد كیمیائیة وزیوت و 

ملیار  2.49عیة إلفریقیا و تبلغ صادرات الصین الزرا 45.9من إجمالي صادرات السلع الصینیة إلفریقیا 
إفریقیا للصین الوقود المعدني  أما صادرات، 2009منذ عام  57.6ذلك بمعدل زیادة نسبته دوالر و 

الحدید والبضائع المصنعة والمواد الكیمیائیة والمعادن النفیسة و ) عدا الطعام و الوقود(د الخام المواوالزیوت و 
التي  أكبر الدولو ، النباتیة و النفطحیوانیة و الدهون الواأللمنیوم والقطن و المطاط الفول السوداني و  الصلب

ثیوبیا ( جنوب إفریقیانیجیریا و ، أنغوال،مصر ،كینیا: لها عالقة مع الصین هي جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وإ
لى حد أقل مع البینینزامبیا و ، تانزانیا، غاناو  تستحوذ الدول الخمس و  )السودان و ، الجامبو، لیبیا، توغو، إ

جنوب إفریقیا غنیة بالموارد  ول المشار إلیها باستثناءكل الدمن صادرات الصین إلفریقیا و  50األولى على 
    .1االستثمار ي أي اتفاق بشأن قطاعي التجارة و الطبیعیة فلها الحق في وضع البنود الرئیسیة ف

  دول اآلسیان العالقات االقتصادیة بین الصین و : الفرع الثاني 

 the(آسیا المعروفة باسم اآلسیان رابطة دول جنوب شرق لعالقات االقتصادیة بین الصین و تطورت ا
Association of Sowth Est Asian Nations ( فوقع ، اآلسیان في العقدین األخیرین بسرعة كبیرةأي

الطرفان  وقعء منطقة تجارة حرة بین الطرفین و إلنشا 2002الطرفان أول اتفاقیة للتعاون االقتصادي عام 
              .2 2007الخدمات عام كذلك اتفاقیة التجارة و 

ملیار  10لتقویة التعاون االقتصادي بین الطرفین أعلنت الصین عن إنشاء صندوق استثمار بقیمة و 
الموارد الطاقة وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت و  دوالر یختص بمشروعات التعاون االستثماري في مجاالت

  .البشریة بین الطرفین 

 59.2: 2003ملیار دوالر بینما كان في عام 102.5: 2008بلغ حجم التجارة بین الطرفین عام و 
  من 11.3بإجمالي  2009مما جعل الصین الشریك التجاري الثالث لآلسیان في ، ملیار دوالر فقط

                                   
أفریل  19قطر، ، الدوحة، تقاریر مركز الجزیرة للدراسات، شراكة أم إستغالل وجهة نظر إفریقیة..العالقات الصینیة اإلفریقیة أالولي إسماعیل،  1

  .5ص ،2014
تاریخ  www,dotmasr,detaills/com :،متاح على بكین و دول اآلسیان مصالح تتخطى بحر الجنوبمحمد صالح،   2

  . 40; 12:،الساعة30/10/2017:االطالع
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  .1إجمالي تجارة اآلسیان  

عن 11ملیار دوالر بزیادة قدرها  443.6اآلسیانین و بلغ حجم التجارة بین الص 2013أما في عام 
  .2ملیار دوالر  346بلغ التبادل التجاري بینهما ما یزید عن  2014في عام و  2012عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   
 :، متاح على 2015، مؤسسة األهرام، بدون بلد النشر، أكتوبر 202، مجلة السیاسة الدولیة، العدد اآلسیان بین بكین و واشنطنمدحت أیوب،   1

http://www.siyassa.org.eg/News/1903.aspx  
  .ابقمحمد صالح، مرجع س  2
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  :خالصة

التي قادته إلى مرحلة مثیرة من التي یمتلكها االقتصاد الصیني و  الفصل المقومات هذاتناولنا في 
الموارد الداخلیة وأممت  االعتماد علىفبعد أن كانت تعتمد على سیاسة العزلة ب، التطور النمو لیس له مثیل

لم یساعدها علة اللحاق بالدول هذا ألنها وجدت أن و ، اعتمدت نظام التخطیط المركزيتجارتها الخارجیة و 
الالمركزیة وتخلت عن  المتقدمة قامت بعملیة إصالح اقتصادها فتحول القرار االقتصادي من المركزیة إلى

ثة وفتحت مناصب شغل جدیدة وبذلك تحسن مستوى معیشة لحدیاتجهت نحو الزراعة االزراعة التقلیدیة و 
أقامت عالقات متمیزة مع جمیع و ، إلیها تزاید دخول االستثمارات األجنبیةالسكان وارتفعت قیمة صادراتها و 

    .عدم الدخول في أي من الصراعات القائمة الم بتحسین عالقتها مع جیرانها و دول الع

التقدم من حیث حققت إنجازات واسعة وخطت خطوات الصعود و  ،حققت الصین ما لم تحققه أي دولة
أصبحت قطبا جدیدا من اقتصادها وامتد نفوذها و  صعدبعد أن یقتدى به  الصفر تقریبا لتصبح نموذجا تنمویا 

قتصادي من خالل زیادة الصادرات شأنه أن تحقق التوازن الدولي بعد أن استطاعت أن توظف نظامها اال
  .االستثمارات األجنبیة و استیراد التكنولوجیا الحدیثة العمل على جذب و 

یث ح، فتوقع الخبراء في الماضي أن الصین سوف تشكل تحدیا للوضع االنفرادي الذي تحتله أمریكا
مكانات  اقأنها غدت دولة تمتلك مقومات و  ستراتیجیة لما تمتلكه من مؤهالتتصادیة و إ لصعود الصین و ، إ

حاول الصین مواجهة اإلطاحة بها وذلك بإیجاد بیئة دولیة العالقات الدولیة حیث تالمفاجئ هذا تأثیرات في 
  .تحاول أیضا كسب شركاء متعاونین لصراعات ونفاذ التوتر الدولي و االبتعاد عن امستقرة و 

  

           



 

 

  :الفصل الرابع 

إستراتیجیة تنمیة الصادرات 

كمدخل لبلوغ الصین الریادة 

  العالمیة 
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 :تمهید

ي فالصین تشهد مرحلة نمو مثیرة ال یمكن التقلیل من  شأن دور الصین في االقتصاد العالم

استثمارها المحلي اإلجمالي السنوي و  فنمو ناتجها، مستدامة مند نهایة القرن الماضي في حجم اقتصادهاو 

 غیرها من المؤشرات كلها تجعلها تمتلكإلى المنظمة العالمیة للتجارة وحجم صادراتها و  انضمامهاو  الضخم

فعلى مستوى قارة آسیا قسمت البیئة االقتصادیة إلى فترات الفترة األولى ، حصة األسد من االقتصاد العالمي

نیة تمیزت بحدوث األزمة الیابانیة و الفترة الثاسمى الزعیم الطبیعي في المنطقة و كانت الیابان ت 1990حتى 

لمرحلة شهدت تشارك كل من الصین والیابان قیادة الشرق اآلسیوي هذه اتح الصین على االقتصاد العالمي و ف

أما على المستوى العالمي كانت ، احتاللها مراتب عالیة في القارةلمرحلة الثالثة شهدت نمو الصین و او 

في الوقت الحاضر ى السائدة على الساحة العالمیة و تحاد األوروبي القو الوالیات المتحدة األمریكیة و اال

  .انتزعت الصین الحصة األكبر في السوق العالمي 

االتحاد الماضیین حیث كان بعض دول آسیا و تعقید االقتصاد العالمي في العقدین توسع حجم و 

كن في الوقت الحاضر االقتصاد العالمي ل األوروبي و الوالیات المتحدة األمریكیة هم الالعبین األساسیین في

 العالميأصبحت الصین من بین االقتصادیات الناشئة  تحتل المكان األكبر في االقتصاد تغیر الوضع و 

  .ذلك من خالل ما اتبعته من سیاسة لتنمیة صادراتها حیث أصبحت المصدر األول في العالم و 

فبدأت ، ا اعتمدت فیها على جملة من الخطواتتبنت الصین إستراتیجیة فعالة في تنمیة صادراته

تطبیق سعر صرف منخفض مما جعل صادراتها قصد التصدیر ثم تنویع التجارة و  بتوفیر الموارد للتصنیع

هذا ما جعل الصین تحتل مركز الصدارة في االقتصاد ارنة مع صادرات البلدان األخرى و منخفضة الثمن بالمق

ى مستوى اإلنتاج حققت نجاحات علزدهار االقتصادي واالجتماعي و الالعالمي فهي تشهد مرحلة من ا

غیرها كل هذا جعلها تجلب الطلب منخفض التكلفة واإلعفاءات الضریبیة والید العاملة منخفضة األجر و 

   .العالمي على منتجاتها

 تناولنا في هذا الفصل  أربع مباحث  المبحث األول یتحدث عن إستراتیجیة الصین في تنمیة   

  صادراتها 

المبحث الثالث یعرض بعض مؤشرات و ، المبحث الثاني بعنوان الصادرات مدخل للریادة االقتصادیةو    

  .نتیجة الریادة االقتصادیة للصین صعود الصین أي
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  إستراتیجیة الصین في تنمیة صادرتها : المبحث األول

مجموعة من الخطوات كانت  علىتبنت الصین إستراتیجیة فعالة قصد تنمیة صادراتها اعتمدت فیها 

فكانت أول خطوة اعتمدتها الصین هي ، هذا في إطار سلسلة اإلصالحات التي تبنتها الصینناجحة و 

سلعیة بما بعدها اتبعت سیاسة استهداف مرورا بأربع مراحل و  1978من عام إصالح التجارة الخارجیة ابتداء 

رأس المال  كل هذا سیكون في هذا المبحث  كنتیجة استهداف فیه تنویع الصادرات  واستهداف جغرافي و 

      .جزئیة لإلستراتیجیة التي تبنتها الصین

  مرتكزات إستراتیجیة تنمیة الصادرات الصینیة مراحل و : المطلب األول 

ما ساعدها في ذلك هو تجارتها الخارجیة حیث العالمي و احتلت الصین مراتب مهمة في االقتصاد   

ذلك كان بالتوازي مع اإلصالحات االقتصادیة التي بدأت واسع في تجارتها الخارجیة و  صالحقامت الصین بإ

ما  هذاو من العجز  تعانيحیث كانت تجارة الصین قبل هذه الفترة ، 1978في تطبیقها ابتداء من عام 

ت ثم نعرض حیث سنعرض حالة التجارة الخارجیة للصین قبل بدئ اإلصالحا، سنوضحه في هذا المطلب

  .ا سنقیم نتائج اإلصالحات أخیر احل هذه اإلصالحات و مر 

  حالة التجارة الخارجیة للصین قبل اإلصالحات :  الفرع األول

اجر شاركت الصین في التجارة العالمیة منذ العصور القدیمة من حیث التجارة البریة حیث كانت تت

المجاورة  مع البلدانللتجارة البحریة مع العرب و مركز ثم أنشئت ، العبید و التوابلبالسلع الفاخرة مثل الحریر و 

ثم وسعت دائرة شركائها لتصل إلى غرب إفریقیا مع ) جزر الفلبین الیابان وكوریا و ( مها من آسیا لها معظ

  .1بدایة القرن الرابع عشر

تاسع عشر كانت حالة التجارة الخارجیة للصین في مستویات دنیا و لم تسجل أي نمو إال في بدایة القرن ال

  هذا ما یبینه الشكل الموالي حیث سجلت نموا ملحوظا و 

  

                                  

1Wolfgang Kelle, Ben Li, and Carol H. Shiue, China’s Foreign Trade: Perspectives From the Past 150 Years, 
The World Economy ,n° 01358, Blackwell Publishing, UK,2011,P 855. 



  إستراتیجیة تنمیة الصادرات كمدخل لبلوغ الصین الریادة العالمیة

  1940- 1865التجارة الخارجیة للصین للفترة 

Sourse : Wolfgang Kelle, Ben Li, and Carol H. Shiue, 

150 Years, The World Economy ,n° 01358, Blackwell Publishing, UK,2011,P 163

فبالنسبة للصادرات ، من خالل الشكل نالحظ أن تجارة الصین الخارجیة كانت تسجل نسب نمو قلیلة

عاودت و  1930وبدأت في التزاید حتى عام 

1940  .  

فخالل العشرین سنة  1880- 1860الصادرات في الفترة 

العجز حتى  أستمر هذاو  1988بدأ في العجز ابتداء من عام 

الجدول الموالي یوضح و  خالل هذه الفترة

  1900- 1865الشركاء التجاریین للصین للفترة 

  )%(النسبة  شركاء الصادرات

  31,65  بریطانیا العظمى

  26,94  هونغ كونغ

  11,86  قارة أوروبا
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التجارة الخارجیة للصین للفترة ) : 1-4(الشكل 

Wolfgang Kelle, Ben Li, and Carol H. Shiue, China’s Foreign Trade:       Perspectives From the Past 

01358, Blackwell Publishing, UK,2011,P 163 . 

من خالل الشكل نالحظ أن تجارة الصین الخارجیة كانت تسجل نسب نمو قلیلة

وبدأت في التزاید حتى عام  1890نفس الكمیة تقریا حتى عام كانت قلیلة و حافظت على 

1940لتسجل انطالقة جیدة لتبلغ ذروتها عام  1935

الصادرات في الفترة  وتیرةأما بالنسبة للواردات فكانت بنفس 

بدأ في العجز ابتداء من عام لتجاري في حالة تعادل و 

1940 .  

خالل هذه الفترة محدود كان أما بالنسبة للشركاء التجاریین للصین فعددهم

الشركاء التجاریین للصین للفترة ) 1- 4(الجدول 

شركاء الصادرات  )%(النسبة   الشركاء الواردات

بریطانیا العظمى  41,36  

هونغ كونغ  24,82  بریطانیا العظمى

قارة أوروبا  18,23

.………………………: الفصل الرابع 

 

  

 

  

  

  

  

China’s Foreign Trade:       Perspectives From the Past 

من خالل الشكل نالحظ أن تجارة الصین الخارجیة كانت تسجل نسب نمو قلیلة

كانت قلیلة و حافظت على 

1935االنخفاض عام 

أما بالنسبة للواردات فكانت بنفس 

لتجاري في حالة تعادل و هذه كان المیزان ا

1940ة عام نهایة الفتر 

أما بالنسبة للشركاء التجاریین للصین فعددهم

  ذلك 

الشركاء الواردات

  هونغ كونغ

بریطانیا العظمى

  الهند
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الوالیات المتحدة   5,08  الیابان

  األمریكیة

11,07  

الوالیات المتحدة 

  األمریكیة

  5,82  روسیا  2,65

  4,93  الیابان  2,31  قارة أوروبا

  7,27  دول أخرى  4,84  دول أخرى

Source : Wolfgang Kelle, Ben Li, and Carol H. Shiue, China’s Foreign Trade: Perspectives From the Past 150 

Years, The World Economy ,n° 01358, Blackwell Publishing, UK,2011,P  864 . 

هي  الواردات حیث تعتبر هونغ كونغجاریین للصین بالنسبة للصادرات و یبین لنا الجدول الشركاء الت

والشریك ، حیث تعتبر وسیط تجاري للصین مع العالم الخارجي %41,36اكبر شریك بالنسبة للواردات بنسبة 

الجیدة التي كانت هذا راجع للعالقات و  %24,82الثاني بالنسبة للصادرات فكانت بریطانیا العظمى بنسبة 

أما ، واردات نظرا لقرب المسافة بینهمامثلت الهند الشریك التجاري الثالث للصین بالنسبة للبین الدولتین و 

هونغ كونغ كانت الشریك الثاني و  %30ء بالنسبة للصادرات فأولها كانت بریطانیا العظمى بنسبة تفوق الشركا

ا تستورد من الصین ما نالحظه أن أوروبو ، %11,86الشریك الثالث كان قارة أوروبا و  %27بنسبة حوالي 

    .تستورد كمیات كبیرة من القارة األوروبیةلكن الصین ال بنسبة كبیرة و 

قطن تمثل ما قیمته ت المستوردات عبارة عن منسوجات و أما الهیكل السلعي لتجارة الصین فكان

المنتجات مثل أما الصادرات فكانت تحتوي على نسبة كبیرة من  1920من إجمالي الواردات عام  30%

من  1940انتعشت صادرات الصین ابتداء من ل نفس العام و الجلود و المعادن والفحم والبذور والزیوت خال

في هذه الفترة كانت مساهمة الصین في التجارة و ، الحریرالمنتجات النسیجیة والقطن واألفیون والشاي و 

  .1 1938عام  %1,98و 1913عام  %1,86العالمیة ضئیلة جدا حیث سجلت 

 نیةمراحل إصالح التجارة الخارجیة الصی: الفرع الثاني 

  فقامت بجملة من 1978سعت الصین إلى تحریر التجارة الخارجیة الخاصة بها منذ عام 

  كانت نتیجة هذه اإلصالحات اكتساب الصین منافع هائلة أهمها عبر أربع مراحل زمنیة و  اإلصالحات 

                                  

1 Wolfgang Kelle, Ben Li, and Carol H. Shiue , op cit,P  866 .   
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  :   كانت المراحل كالتالي االندماج في االقتصاد العالمي وبلوغ موقع الریادة االقتصادیة، و 

  1983- 1978:الفترة مابین : أوال 

بدور قوي للدولة في التخطیط للتجارة الخارجیة وتوفیر  1978بدأت مسیرة اإلصالحات في عام 

وكل أنشطة التجارة الخارجیة كانت محتكرة في ، المواد الالزمة للتصنیع قصد التصدیر من خالل االستیراد

ویقوم المصدرون بتورید الحصة ، كانت مسؤولة عن تطبیق الخطة المركزیة للدولةوالتي ، شركة فقط12

كل المتحصالت من التصدیر كانت تحول إلى المصرف المركزي بسعر لمستهدفة لتلك الشركات للتصدیر و ا

والدولة تضع خطة الواردات وتحدید الواردات من الغذاء والمواد األولیة الخام والسلع ، الصرف الرسمي

  .1الوسیطة لسد فجوة الطلب المحلي والشركات  لم تكن حرة في تحدید أي السلع تصدر أو تشتري

  1987-1984: الفترة مابین :ثانیا 

   :2اتخذت الصین في هذه الفترة ثالث خطوات رئیسیة لالتجاه نحو تحریر نظام التجارة الخارجیة وهي

 ات عن الصادرات ونظام موجه نحو السوق تدریجیا  تقلیل دور خطة التجارة وكان له أثر كبیر في الوارد

  .وتنویع التجارة

  توفیر النقد الالزم لالستیرادتطبیق المركزیة نظام سعر الصرف و بدأت الحكومة.  

  إزالة احتكار شركات التجارة الخارجیة وأصبح نظام التجارة الخارجیة  ال مركزي والسماح للفروع أن تكون

  .مستقلة في ملكیتها

  1998-1988:الفترة مابین  :ثاثا

  في ساعدت وهي من المرجح أن، 1988سلسلة من السیاسات اإلصالحیة  تم تنفیذها عام ب تمیزت

  :  تمثلت في  زیادة دخول شركات التجارة الخارجیةزیادة حجم الصادرات و 

 تقلیل السلع في النظام اإلجباري للصادرات.  

 الصرف للمصدرین والذي أصبح مرجح بسعر الصرف االسمي زیادة في فاعلیة سعر.  

                                  

  . 58سلیمان دحو،مرجع سابق، ص  1
 .59نفس المرجع، ص 2
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  تم تخفیض دعم سلع االستیراد 1991أسعار المنتجات المحلیة ارتفعت على المستوى الدولي وفي عام.  

  :و ما بعدها 1994الفترة : رابعا 

 تم توحید سعر الصرف في المبادالت بسعر السوق مما أدى إلى انخفاض سعر 1994في جانفي عام 

  : 1تم كذلك، و %50الصرف الرسمي 

 تم إلغاء نظام الحصص.  

 معدل صفر ضریبة تم تقدیمه للشركات المحلیة ، تغیرات في نظام الضرائب في معاملة الصادرات

  .والمنشأة حدیثا

  التغیرات في السیاسة الضریبیة قادت إلى ارتفاع قوي في الصادراتإصالح نظام سعر الصرف و.  

  اإللزامیة لالستیرادإلغاء الخطة.  

 خفض مجموعات التعریفة الجمركیة والقیود المفروضة على الواردات. 

عاما  16بعد في المنظمة العالمیة للتجارة   134أصبحت الصین العضو 2001دیسمبر  11في و 

 الزراعةیع انفتاحها في مجاالت الصناعة و لكي تؤدي الصین التزاماتها قامت بتوسو ، من المفاوضات

والخدمات وتسریع التجارة واالستثمار وتحریر االقتصاد والحد من الحواجز التجاریة والتدخل اإلداري 

  .2ترشید مسؤولیات الحكومة في إدارة التجارة الخارجیة و 

 على التجارة الخارجیة المطبقة تقییم اإلصالحات : الفرع الثالث 

  ارة العالمیة قصد تقییم اإلصالحات التي قامتالجزء عرض نسبة مساهمة الصین في التجسنحاول في هذا 

هذا الصین معدالت مرتفعة من النمو و  حیث سجلت، معرفة مدى نجاحهابها على قطاع التجارة الخارجیة و 

  .ما سنوضحه من خالل الشكل الموالي

                                  

 .59سلیمان دحو، مرجع سابق،  ص  1
2 The State Council ,The People’s Republic Of China ,China’s Foreign Trade ,valable 

sur :english.cov.CN ,consulté le :4/1/2018 ,a : 11 ;37. 
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   2007-1970مساهمة الصین في التجارة العالمیة للفترة 

 

Sourse :Wolfgang Kelle, Ben Li, and Carol H. Shiue, 

Years, The World Economy ,n° 01358, Blackwell Publishing, UK,2011,P887

میة من خالل الشكل نالحظ أن الفترة ما قبل بدأ اإلصالحات نسبة مشاركة الصین في التجارة العال

نالحظ ارتفاع طفیف في النسبة  )1983

هذه الزیادة الطفیفة كانت بسبب احتكار عدد قلیل جدا من الشركات للتجارة الخارجیة في الصین و كذلك 

فنالحظ زیادة نسبیة في حصة الصین في التجارة العالمیة حیث 

اتبعت الصین في ) 1998- 1988(و في الفترة الثالثة 

رة حصة الصین في التجامنه زیادة التي ساعدت على زیادة الصادرات و 

اركة نالحظ أن الصین سجلت مش 1994

التي بعتها الصین قصد تنمیة تجارتها و 

الصین على مستوى تجارتها الخارجیة كانت 

حققت لها مزایا كثیرة جعلت الصادرات الصینیة تنافس صادرات الدول 
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مساهمة الصین في التجارة العالمیة للفترة ) : 2-4(الشكل 

Wolfgang Kelle, Ben Li, and Carol H. Shiue, China’s Foreign Trade: Perspectives From the Past 150 

01358, Blackwell Publishing, UK,2011,P887 . 

من خالل الشكل نالحظ أن الفترة ما قبل بدأ اإلصالحات نسبة مشاركة الصین في التجارة العال

1983-1978(مع بدأ اإلصالحات في الفترة األولىو ، لم تسجل أي تطور

هذه الزیادة الطفیفة كانت بسبب احتكار عدد قلیل جدا من الشركات للتجارة الخارجیة في الصین و كذلك 

   .سیاسة الحمایة التي كانت تطبق حتى على هذه الشركات

فنالحظ زیادة نسبیة في حصة الصین في التجارة العالمیة حیث ) 1987- 1984(الثانیة 

و في الفترة الثالثة ، كانت هذه الفترة بدایة خطة تحریر التجارة الخارجیة

التي ساعدت على زیادة الصادرات و هذه المرحلة بعض الخطوات 

1994الفترة الرابعة التي تبدأ من عام ، هذا واضح في الشكل

بعتها الصین قصد تنمیة تجارتها و ذلك راجع لجملة من السیاسات التي اتمهمة في التجارة العالمیة و 

.   

الصین على مستوى تجارتها الخارجیة كانت  عموما یمكن القول أن اإلصالحات التي قامت بها

حققت لها مزایا كثیرة جعلت الصادرات الصینیة تنافس صادرات الدول جحة وعادت باإلیجاب على علیها و 

.………………………: الفصل الرابع 

 

الشكل 

  

  

  

  

  

 

China’s Foreign Trade: Perspectives From the Past 150 

من خالل الشكل نالحظ أن الفترة ما قبل بدأ اإلصالحات نسبة مشاركة الصین في التجارة العال

لم تسجل أي تطور

هذه الزیادة الطفیفة كانت بسبب احتكار عدد قلیل جدا من الشركات للتجارة الخارجیة في الصین و كذلك و 

سیاسة الحمایة التي كانت تطبق حتى على هذه الشركات

الثانیة أما الفترة 

كانت هذه الفترة بدایة خطة تحریر التجارة الخارجیة

هذه المرحلة بعض الخطوات 

هذا واضح في الشكلالعالمیة و 

مهمة في التجارة العالمیة و 

.عادت بالنفع علیها

عموما یمكن القول أن اإلصالحات التي قامت بهاو 

جحة وعادت باإلیجاب على علیها و نا
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اقتصادیة على  هذا ما حقق للصین قوةصین أهم مساهم في تجارة العالم و جعلت الیة الكبرى و الصناع

ن ترفع من قوة القارة هذه المزایا جعلت الصیو ، لى القوة األمریكیةمكنها من التفوق عالمستوى العالمي و 

ك الدولي وصندوق ٕان كانت الهیئات الدولیة مثل البنین ال تنتمي للدول النامیة حتى و أصبحت الصاآلسیویة و 

ى فالمراتب التي بلغتها الصین على مستو ، غیرها مازالوا یعتبرونها من ضمن الدول النامیةالنقد الدولي و 

القویة ن الصین من ضمن الدول المتقدمة و التجارة الخارجیة أو على مستوى الناتج العالمي كلها تؤكد لنا أ

   .اقتصادیا

  مرتكزات سیاسة تنمیة الصادرات الصینیة:  الرابعالفرع 

    : 1المحاور التالیة یجیة تنمیة الصادرات الصینیة علىارتكزت إسترات

  سیاسة، المناطق الجغرافیة استهداف: تتمثل في سیاسة استهدافالصینیة و سیاسة تنمیة الصادرات 

سیاسة تمویل الصادرات  وقد ، سیاسة تحریر االستثمار األجنبي، استهداف قطاعات في االقتصاد

دة تشكیل هیكل الصناعة ساهمت السیاسات المترابطة لتنمیة الصادرات الصینیة بشكل فعال في إعا

  .ل الصادرات الصینیةمن ثم هیكالصینیة و 

  المجلس الوطني ، والذي یشمل شركات التجارة الخارجیة :المؤسسي إلدارة التصدیر في الصینالهیكل

التعاون االقتصادي اللجنة الوطنیة لفحص سلع الواردات وزارة التجارة الخارجیة  و ، لتنشیط التجارة الدولیة

 .والصادرات

 متعلقة بالتصدیر بدور فعال في تنمیة الصادراتساهم وجود هیكل مؤسسي یتولى األمور ال  

السلع الوسیطة الالزمة لإلنتاج المساهمة في  من خالل توفیر المواد الخام و (ي على المستویین الداخل

نقل المعلومات في ما یخص تكنولوجیا اإلنتاج والتصمیمات التكنولوجي للمشروعات الصینیة و  التطویر

من خالل قنوات لالتصال مع (،والخارجي )ة إلى الشركات والمشروعات الصینیةوالتغلیف من األسواق العالمی

وتنظیم جوالت للمنتجین والمصدرین ، العالم الخارجي لزیادة قنوات التوزیع والترویج للصادرات الصینیة

 .)الصینیین إلى أسواق دول العالم

  یة الثقافیة للمجتمع الصیني حیث هذا نظرا للخلفتنتشر ظاهرة التقلید في الصین و :تقلید المنتجات 

                                  

  .60ص سلیمان دحو،  مرجع سابق،  1
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بعیدا عن اإلتباع تقوم ثقافتهم على وراثة العلم و یعتبر التقلید في الثقافة الصینیة على أنه موهبة و 

  .التفكیر عكس ثقافة الغرب التي تعتبر التقلید سرقة و تزییف االكتشاف و 

خمس موردین ث الصین كانت من أكبر التقلید في الصین لیست ظاهرة حدیثة بل منذ موجودة منذ القدم حیو 

المدمجة وألعاب  األقراصیدا من طرفها هي أشرطة الفیدیو و كانت المنتجات األكثر تقلو  1977للسلع المقلدة 

نسبة الصین منها كانت ملیون دوالر و  54السلع المقلدة  بلغت قیمة 1995في عام و ، المالبسالكمبیوتر و 

لعب لشریحة من السلع و هي المالبس و  هي المقلد األولأصبحت الصین  1996في عام و ،  4,7%

 .1األطفال و الساعات 

من  %80بنسبة  2010استمرت الصین في تقلید المنتجات حتى أصبحت المقلد األول عالمیا للسلع عام و 

  .2المنتجات المقلدة عالمیا وكانت تسمى ورشة التقلید في العالم

  یجیة تنمیة الصادرات في الصین متطلبات تنفیذ إسترات :الثانيالمطلب 

كانت هذه ول و سعت الصین لتحقیق إستراتیجیة لتنمیة صادراتها حسب متطلبات مختلفة عن بقیة الد

المتطلبات أو اآللیات على شكل سیاسة استهداف حیث اقترحت الصین سیاسة االستهداف هذه على ثالث 

استهداف رأس المال االقتصادیة الخاصة و  على المناطقاستهداف جغرافي تمثل في التركیز ، مجاالت

  .استهداف سلعي ضة دائما و األجنبي بالتركیز على االستثمارات األجنبیة و جعل قیمة العملة منخف

  استهداف جغرافي  :األولالفرع 

ساهمت هذه المدن نوافذ على االقتصاد العالمي و دور لعبت المناطق االقتصادیة الخاصة في الصین 

كان الهدف من إنشاء هذه المناطق االقتصادیة هو و . جذب االستثمارات و التكنولوجیا الحدیثةالساحلیة في 

  .3التجارة إلسراع في تصدیر السلع المصنعة وتحقیق االندماج بین العلم والصناعة و ا

  هذا ماالتدابیر الحكومیة المرنة و الصینیة السیاسات االقتصادیة و لها الحكومة  صصتخهذه المناطق و 

                                  

1   Organisation For Economic Co-Opiration and Development ,The Economic Impact Of Counterfeeting 

,1998,p18. 
 https://afkardz.com : أسرار البضائع المقلدة في الصین،  متاح على الموقع   2

  .236،  مرجع سابق،صناسرار تقدم الصیابراهیم االخرس،  3
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  المحلیة حیثجاذبیة أكثر للشركات األجنبیة و  یسمح لهذه المناطق باالستفادة من نظام إدارة اقتصادي له

تسهل لها بالقیام باألعمال التجاریة و تجرى المعامالت التجاریة و االستثماریة األجنبیة و المحلیة دون  

 .1الحصول على إذن من الحكومة المركزیة الصینیة في بكین 

یل ٕاعفاء مداخقتصادیة الخاصة بانخفاض األجور واإلعفاء من الضرائب و المناطق االتمتاز و 

توفیر األرض الالزمة لبناء ء الجمركي المقرر على الواردات و اإلعفاالمؤسسات من حجوزات األرباح و 

 .2المشروعات من خالل وضع هذه المناطق تحت ظروف خاصة 

ذلك من بعد بدایة اإلصالحات و  1980ة في االقتصادیة الخاصبدأت الصین االهتمام بالمناطق و 

تهدف هذه المناطق إلى تحفیز النمو االقتصادي من لساحلیة المفتوحة مثل تشانغتشو و خالل إنشاء المدن ا

منذ عام و ، من المدن الساحلیة 14فتحت الصین  1984في عام و ،  3خالل االستفادة من موقعها الجغرافي

المناطق الواقعة على  أي تح البر الرئیسي للصین على العالم الخارجي لمناطقها الحدودیةتم تمدید ف 1988

قررت الدولة تحویل جزیرة هاینان ألكبر منطقة اقتصادیة المناطق الداخلیة أوال و بدأت بطول نهر الیانغتسي و 

  .4توسیع أربع مناطق اقتصادیة خاصة أخرى بر الرئیسي للصین و خاصة لل

 :  5یاسة االقتصادیة للمناطق االقتصادیة الخاصة فيتتمثل السو 

  حوافز ضریبیة خاصة لالستثمارات األجنبیة في هذه المناطق. 

  استقالل كبیر في أنشطة التجارة الدولیة. 

  : أما الخصائص االقتصادیة لها تتمثل في 

  استخدام رأس المال األجنبيتعتمد في المقام األول على جذب و.  

  دول أجنبیة و كذلك صادیة األساسیة هي مشاریع وشركات مشتركة بین الصین و االقتاألشكال 

                                  

1 Chee Kian Leong ،A Tale of Two Countries ;Openness and Growthe in China ,valable 

sur ;https/ideas،repec،org،consulté le :5/12/2016 ،20h ;09m.   
2 China Development Bank، Bank ،Exoerience  Gained in the Development of China’s Special Economic 

Zones ,valable sur : www ،worldbank،org consulté le 5/12/2016 ،18h ;40m     
3 Ibid   
4 Chee Kian Leong ،op cit  
5 Ibid 



  إستراتیجیة تنمیة الصادرات كمدخل لبلوغ الصین الریادة العالمیة.………………………: الفصل الرابع 

161 

 

 .الشركات المملوكة كلیا لألجانب 

 المنتجات في المقام األول موجه للتصدیر. 

دیة ثابتة مثل تولید فرص العمل ونمو الصادرات فوائد  اقتصا,تمنح هذه المناطق نوعین من الفوائد و 

تصادیة مثل رفع مستوى المهارات ونقل فوائد دینامیكیة اقو ، دات النقد األجنبيعائواإلیرادات الحكومیة و 

    .تعزیز إنتاجیة الشركات المحلیةالتكنولوجیا واالبتكار والتنویع االقتصادي و 

الصین هي واحدة من البلدان األكثر نجاحا من حیث االستفادة من المناطق االقتصادیة الخاصة لتحقیق 

بیر في الناتج المحلي ساهمت المناطق االقتصادیة الخاصة إلى حد كو ، االقتصادیة بعیدة المدىالتحوالت 

  .جذب االستثمارات األجنبیة المباشرة اإلجمالي والعمالة والصادرات و 

من % 22تشیر اإلحصائیات في السنوات األخیرة إلى أن المناطق االقتصادیة الخاصة شكلت و 

 30أكثر من من الصادرات و % 60من االستثمارات األجنبیة المباشرة  و% 46الناتج المحلي اإلجمالي و

لعبت أیضا المناطق االقتصادیة الخاصة دورا مهما في جلب التقنیات الجدیدة و ، 2010ملیون وضیفة عام 

حد كبیر  ساهمت إلىلها إسهامات حاسمة لنجاح الصین و كان و ، تبني ممارسات إداریة حدیثةلصین و إلى ا

في حین أنه في % 10حیث معدل تسویق التكنولوجیا في الصین لیس سوى ، االبتكارلتقدم التكنولوجي و في ا

ي المناطق االقتصادیة بینما ف% 55,2المساهمة في التنمیة التكنولوجیة تبلغ و ، %60المناطق الصناعیة 

 . 1هذا ما یساوي متوسط الدول المتقدمة و % 70تبلغ 

  :  2الخاصة في الصین أنواع المناطق االقتصادیة

 الموارد بناء على الخصائص الجغرافیة و :  المناطق الجغرافیة. 

  مجاالت التعاون االقتصادي و الصناعي التي فقدت مع دولة أخرى :الدوليالتعاون.  

  المحلیةمجمعا لصناعات محددة من قبل الحكومة  :المحلیةالمناطق الصناعیة. 

  ر بعض الصناعاتتأسست لدعم تطوی :صناعیةمجموعات.  

                                  

1 Douglas Zhihua Zeng ،Global Experiences with Special Economic Zones – withe a Focus on China and 
Africa , working paper , world bank، ,2015,valable sur : 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21854,consulté le 07/12/2016, a15 ;43. 
2 China Development Bank، Op cit   
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  المناطق الخاصة التي وضعتها الشركات مع سالسل التورید : المناطق االقتصادیة الخاصة للشركات

  .والسوق الخاصة بها

  بناء على المناطق اإلداریة القائمة تشغل مناطق إداریة أنشأت حدیثا:المناطق اإلداریة. 

تم ترقیة المناطق التعاون بین الصین وسنغافورة و ة مثل حدیقة أنشأت الحكومة الصینیة مناطق جدیدو 

قد تم إنشاء عدد كبیر و  21رص الجدیدة منذ بدایة القرن االقتصادیة الخاصة القائمة على االستفادة من الف

  . ترسیخ التنمیة اإلقلیمیةاطق إقلیمیة لتحفیز و من من

االستثمار األجنبي المباشر ات و ن الصادر ملكثیر من الدفع لكل تقدم المناطق االقتصادیة الخاصة او 

  .للصین فهي ترفع من األداء االقتصادي للصین

األداء االقتصادي ألهم المناطق االقتصادیة الخاصة في و  FDIصادرات و تدفقات  ): 2- 4( الجدول 

  )2008- 2000( الصین

  ملیار دوالر:الوحدة                           

  Hainan  Xiamen  Shantou  Zhuhai  Shenzhen البیان

  34564  3646  2595  5880  1379  الصادرات   2000

FDI 430.8  1031.5 165.6  815.1  1961.4  

األداء 

  االقتصادي 

52672  50187  45016  33143  218745  

  135959  14843  3484  20508  1376  الصادرات  2006

FDI  74878  95461  13960  82422  326847  

األداء 

  االقتصادي

105285  116802  73738  74770  581356  

  168542  18477  3912  25555  1838  الصادرات  2007

FDI  1120  1272  17162  102883  366217  

األداء 

  االقتصادي

12296  137526  85010  89590  680157  
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  163780  19730  3278  26970  /  الصادرات  2008

FDI  /  195563  /  112849  392958  

األداء 

  االقتصادي

106275  111442  72083  70041  561176  

Source :Yue Man Yeung ,Jeanna be,Gordon Kee, China’s Special Economic Zone ,valable sur : 

WWW,researchgat,net,consulté le  7/12/2016  a` 12 ;24 . 

تتمیز بنشاط اقتصادي منتعش بالمقارنة مع  Shenzhenمن خالل الجدول نالحظ أن منطقة 

كما هو مالحظ تزایدت هذه و  2000ملیار دوالر عام  34564ها المناطق األخرى حیث بلغت قیمة صادرت

ف سجلت تراجع طفی 2008في عام ملیار دوالر، و  168542وصلت إلى  حیث 2007القیمة باستمرار عام 

السبب الرئیسي وراء ذلك إلى تأثر المنطقة باألزمة العالمیة یمكن إرجاع ملیار دوالر و  163780لتصل إلى 

األداء نبیة المباشرة و نفس الشيء كان بالنسبة االستثمارات األجو ، التي لم تسلم منها أي دولة و الصین أولها

  .االقتصادي

كذلك بعد طق االقتصادیة الخاصة في الصین و تعتبر من أقدم المنا Shenzhenذلك ألن منطقة  و 

هي صناعة التكنولوجیا العالیة لك المنطقة ثالث صناعات أساسیة و هیكلة قطاع الصناعة أصبحت تمت

هذا ما أدى إلى ارتفاع معدل نموها إلى أن صناعة نقل وتوزیع البضائع الحدیثة وصناعة المال و ، الحدیثة

مثل شركة (ج الصین سنویا و أخرجت دفعة كبیرة من المؤسسات التكنولوجیا العالیة إلى خار  %20وصل 

صناعة  Shenzhenأضافت كذلك و ، أصبحت هذه المؤسسات مشهورة عالمیاو )  ZTE ،BYD، هواوي

هذا ما جعلها تلقب بعدة ألقاب و " تنمیة المدینة بالثقافة " یة رابعة هي صناعة الثقافة بعدما نفذت إستراتیج

حت مدینة تسیر بثبات على أربع صناعات بذلك أصبعاصمة التصمیم ومدینة الكتاب و ، مثل صحراء الثقافة

   .1ركیزیة 

 تقدم كم هائلة التي تؤدي أحسن أداء اقتصادي و هي المنطق Shenzhenكل هذه األسباب جعلت 

  .هذا راجع لالستثمارات الضخمة المتواجدة فیها من الصادرات لألسواق الخارجیة و 

  : أما المناطق األخرى فكان ترتیبها كالتالي 

                                  

: متاح على   ، مجلة الصین الیوم، الفرع اإلقلیمي بالقاهرة، مصر،شنشن نموذج اإلصالح و اإلنفتاحساي فنغ و آخرون،  1

WWW.Chinatoday.Com.CN :   14/10/2016تاریخ اإلطالع .  
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  بالنسبة للصادرات كانت منطقةXiamen  ر عام ملیار دوال 5880في المرتبة الثانیة بقیمة صادرات

ملیار  3646بـ  Zhuhaiتلتها منطقة التزاید خالل كل فترة الدراسة و  استمرت هذه القیمة فيو  2000

أما منطقة  ،ملیار دوالر 19730فكانت  2008استمرت القیمة في التزاید حتى عام و  2000دوالر عام 

Shantou  وHainane  فكانت قیمة صادراتهما تتزاید باستمرار دون تراجع طول الفترة المدروسة.  

  أما بالنسبة االستثمار األجنبي المباشر فكانتXiamen  2006- 2000في المرتبة الثانیة من الفترة 

تراجعت لنحل المرتبة  2008- 2007ثم في الفترة ، ملیار دوالر 95461ملیار دوالر و 1031,5بقیمة 

   .2006- 200التي كانت في المرتبة الثالثة في الفترة  Zhuhaiالثالثة لتحل محلها منطقة  

  أما بالنسبة للمنطقتینHainane وShantou : فكانتHainane  2000في المرتبة الرابعة في الفترة -

على ، 2007عام  1120تراجعت لتكون في المرتبة األخیرة بقیمة و  74874,  430,8بقیمة  2006

 13960و 165,6بـــ  2006-2000 التي كانت في المرتبة األخیرة في الفترةShantou عكس منطقة 

  . Hainaneتقدمت لتكون في المرتبة الرابعة قبل  2006في عام و 

 صة  من صادرات نرى أن الحصیلة التي تنتجها المناطق االقتصادیة الخا :أما بالنسبة لألداء االقتصادي

هذا راجع إلى السیاسات التي تطبقها الحكومة الصینیة في استثمار أجنبي وأداء اقتصادي كبیرة جدا و  و

تسهیالت استثنائیة للشركات المستثمرة في هذه المناطق ق من إعفاء من الرسوم الجمركیة و هذه المناط

صین عوامل جعلت الباإلضافة إلى أن المنتجات المصنعة في هذه المناطق موجهة للتصدیر كل هذه ال

م من حیث االستثمارات األجنبیة والمصدر أصبحت أنشط مكان في العالتندمج في االقتصاد العالمي و 

  .الرائد االقتصادي الذي یقود االقتصاد العالمي األول في العالم و 

  استهداف رأس المال  :الفرع الثاني 

التسهیالت و قدمت لها الكثیر من الحوافز و  شجعت الحكومة الصینیة االستثمارات األجنبیة المباشرة

صین ذلك ألنها تعلم حجم المنافع التي تقدمها هذه االستثمارات للاالستثمارات و من أجل جذب أكبر عدد من 

  .األهم جذب رأس المال األجنبيعلى صعید التجارة الخارجیة والتشغیل وجذب التكنولوجیا العالیة و 

  :لمباشرة في الصین االستثمارات األجنبیة ا:أوال 

 %53حیث تتجاوز في المتوسط صادرات للصین ة تشارك بنسبة صادرات كبیرة من إجمالي الشركات األجنبی

  ما سیوضحه الجدول الموالي هذاو ، هذا ما یؤكد المساهمة الكبیرة لهذه الشركات في تجارة الصین الخارجیةو 
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  دوالر  ملیار

  2014-2000 للفترةحجم صادرات الشركات األجنبیة : )3- 4( الجدول

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 

حجم االستثمارات 

  )ملیار دوالر(

41  47  53  54  61  72  73  84  

صارات الشركات 

)%(  

48  50  51  55  58  58  58,2  57  

    2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات 

حجم االستثمارات 

  )ملیار دوالر(

108  95  115  124  121  124  128    

صارات الشركات 

)%(  

55  55  54  52  51  49  48    

source : wayne M Morrison ,china’s Economic Rise :History ;trends    challenges and implication for the 

United States ,CRS Raport for members and commitees  of congres , order cod RL 33543 ,21 october 

2015 ,  valable sure : http ps//fas,org consulté le :16/02/2017 ; 16h :51m.  

  :لتوضیح دور الشركات األجنبیة في الصادرات الصینیة نعرض الشكل التالي و 

  2014-2000حجم االستثمارات األجنبیة في الصین للفترة ) 3-4(الشكل 

  

 

 

  

  

   )3-4( من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول  :المصدر

 2008-  2000یبین لنا الشكل أن حجم االستثمارات األجنبیة في الصین في تزاید مستمر في الفترة 

 2008ملیار دوالر عام  108بلغ  و أستمر في التزاید حتى 2000ملیار دوالر عام  41حیث كان حجمها 

ستثمارات ارسها الصین قصد الحصول على أكبر عدد ممكن من االراجع لسیاسات الجذب التي تمهذا و 

توفر المواد ي مثل األجور المنخفضة للعمالة و الخصائص المتوفرة في االقتصاد الصینوكذلك المعطیات و 

التزاید المستمر إال أن االستثمارات  هذارغم و ، الكم الهائل من الشركات األجنبیة هذاالخام جعله یستقبل 
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قد یرجع إلى تأثر العالم ككل  هذاملیار دوالر و 

ملیار دوالر  128إلى أن حجم االستثمارات عاد إلى التزاید المستمر حتى نهایة الفترة بقیمة 

ما جعل صادرات الشركات األجنبیة تشارك بنسبة كبیرة من إجمالي صادرات الصین كما هو موضح في 

  2014-2000نسبة صادرات الشركات األجنبیة من إجمالي صادرات الصین للفترة 

  

%  58إلى % 48النسبة المئویة  لصادرات الشركات األجنبیة تتراوح من 

أي حوالي أكثر من نصف صادرات الصین مصدرها االستثمارات األجنبیة المباشرة فكلما زادت الصادرات 

من جهة أخرى تسهم و ، ات الشركات األجنبیة هذا من جهة

رات األجنبیة المباشرة في الصادرات الصینیة من خالل االستثمار في المنتجات التي تعتمد كثیرا 

 على التكنولوجیا المتطورة حیث سهل ذلك على الصین الحصول على تكنولوجیا كان من الصعب علیها

یة للشركات اإلنتاج كان لعملیة نقل التكنولوجیا دور كبیر في عملیة تحفیز

   .االستثمارات األجنبیة كم هائل من العملة الصعبة تباعا لتحقیق الكثیر من الصادرات
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ملیار دوالر و  95حیث كانت قیمتها  2009فاضا ملحوظا عام 

إلى أن حجم االستثمارات عاد إلى التزاید المستمر حتى نهایة الفترة بقیمة 

ما جعل صادرات الشركات األجنبیة تشارك بنسبة كبیرة من إجمالي صادرات الصین كما هو موضح في 

نسبة صادرات الشركات األجنبیة من إجمالي صادرات الصین للفترة ) 

    ) 3-4( الجدول  من إعداد الطالبة باالعتماد على

النسبة المئویة  لصادرات الشركات األجنبیة تتراوح من نالحظ  الشكلمن خالل 

أي حوالي أكثر من نصف صادرات الصین مصدرها االستثمارات األجنبیة المباشرة فكلما زادت الصادرات 

ات الشركات األجنبیة هذا من جهةاإلجمالیة للصین صاحبتها زیادة في صادر 

رات األجنبیة المباشرة في الصادرات الصینیة من خالل االستثمار في المنتجات التي تعتمد كثیرا 

على التكنولوجیا المتطورة حیث سهل ذلك على الصین الحصول على تكنولوجیا كان من الصعب علیها

كان لعملیة نقل التكنولوجیا دور كبیر في عملیة تحفیزالوصول إلیها دون هذه الشركات و 

االستثمارات األجنبیة كم هائل من العملة الصعبة تباعا لتحقیق الكثیر من الصادرات منه  تحقق

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2000نسبة صادرات الشركات األجنبیة من إجمالي صادرات الصین للفترة 

.………………………: الفصل الرابع 

 

فاضا ملحوظا عام سجلت انخ

إلى أن حجم االستثمارات عاد إلى التزاید المستمر حتى نهایة الفترة بقیمة ، باألزمة العالمیة

ما جعل صادرات الشركات األجنبیة تشارك بنسبة كبیرة من إجمالي صادرات الصین كما هو موضح في  هذا

  .الشكل التالي 

) 4-4(الشكل 

من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر 

من خالل 

أي حوالي أكثر من نصف صادرات الصین مصدرها االستثمارات األجنبیة المباشرة فكلما زادت الصادرات 

اإلجمالیة للصین صاحبتها زیادة في صادر 

رات األجنبیة المباشرة في الصادرات الصینیة من خالل االستثمار في المنتجات التي تعتمد كثیرا االستثما

على التكنولوجیا المتطورة حیث سهل ذلك على الصین الحصول على تكنولوجیا كان من الصعب علیها

الوصول إلیها دون هذه الشركات و 

منه  تحققالمحلیة  و 

2011 2012 2013 2014

نسبة صادرات الشركات األجنبیة من إجمالي صادرات الصین للفترة 
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% 21 تشكل كانت 2002و  2001فكانت نسبة كبیرة من الصادرات ذات تكنولوجیا عالیة في عام 

  .1  2006و  2005عامي % 31من الصادرات ذات تكنولوجیا عالیة و زادت لتصل إلى % 24و

و كذلك سهلت االستثمارات األجنبیة المباشرة دخول الصین إلى أسواق جدیدة و كبیرة على المستوى 

  .العالمي حیث تسهل الفروع الموجودة في الصین الوصول إلى أسواق الشركة األم

الستثمارات األجنبیة الصادرات بإدخال التكنولوجیا العالیة حیث یعزز القدرة التكنولوجیة وكذلك حسنت ا

للصین من خالل ثالث طرق أولها ملئ الثغرات التكنولوجیة والثانیة إدخال تكنولوجیا جدیدة ومتطورة والثالثة 

نولوجیة العالیة أدخلت معها فالشركات المستثمرة في الصین ذات التك، تحث على تحسین التكنولوجیا القائمة

  : وعموما الشركات األجنبیة تساعد على زیادة الصادرات الصینیة من خالل 2مهارات عالیة 

  أوال تصدیر المنتجات بعد معالجتها و تجمیعها حیث أصبحت الصین من الدول الرائدة في تصدیر هذه

المالبس األطفال و األحذیة الریاضیة و عب المنتجات سواء كانت كثیفة االستخدام لألیدي العاملة مثل ل

 .الصناعیة والهواتف المحمولةاآلالت الكهربائیة و أو كثیفة استخدام التكنولوجیا مثل المعدات و 

  العنصر الثاني واألهم هو التحول من سیاسة إحالل الواردات إلى سیاسة اإلنتاج من أجل التصدیر

حیث تتمتع الشركات المستثمرة بمیزة تنافسیة عن وعنصر ثالث یتمثل في تصدیر المنتجات األولیة 

  .كذلك مهارتها التسویقیة الكبیرة بامتالكها شبكات توزیع عالمیة و  الشركات المحلیة

 العملة الصینیة :ثانیا 

أن  قبل معرفة كیف یمكن لتخفیض قیمة الیوان الصیني جذب رأس مال أجنبي للصین من المفروض

  .یاتاریخ ها تطور و نعرض ماهیة العملة الصینیة 

 

   

                                  

  .361كریمة فرحي، مرجع سابق،  ص   1
2 Ning Zhang,Foreign Direct Investment in China Determinant and Impacts, thes Doctor of Philosophy in 
Management Studies ,the University of Exeter, Britain ,September, 2011,p16 . 
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  ماهیة العملة الصینیة   . أ

تنقسم و " الشعب  عملة" وان الصیني و هم ما یترجم تسمى العملة الصینیة بالی:تعریف العملة الصینیة  .1

یوان  كما أن  100، یوان 50، یوان 20، یوان 10، یوان 5، یوان 2، یوان واحد: لى األصناف التالیة إ

    .هو اسم آخر للعملة الصینیة"  الرنمینبي"

قد حرصت الصین على مدى عمالت المتداولة على نطاق واسع و یعتبر الیوان الصیني من أرخص الو 

هي میزة في مواجهة العمالت األخرى و عقود طویلة على الحفاظ على سعر الیوان منخفضا مما یعطي له 

بقیة الدول الصناعیة الكبرى تلح حدة األمریكیة و فالوالیات المت، ة على رفع مكاسب التصدیر الصینيقادر 

ة أسواق هذه الدول على الصین بأن تترك الیوان لقیمته الحقیقیة حسب قوى العرض و الطلب قصد حمای

  .1لكن الصین مستمرة في تحریك سعر الیوان دولیا و 

  التطور التاریخي  لنظام سعر صرف الیوان  .2

لتعدیالت التي طرأت على الیوان عاما قلیلة نسبیا على ا 64رى بالمقارنة مع العمالت الرئیسیة األخ

فتاریخ الصین یعرض أربع مراحل مر بها نظام سعر صرف الیوان  وفقا ، سیاسیةوذلك ألسباب اقتصادیة و 

  لسیاسة سعر صرف العملة الصینیة التي أعلنها بنك الشعب الصیني ویبین الجدول الموالي موجز لذلك

  2013-1949ملخص نظام سعر صرف الیوان : )4- 4(الجدول 

  النظام   الهدف من السیاسة  خصائص سعر صرف العملة الصینیة  الفترة

1949-

1950  

تقلب بشكل كبیر فتتغیر من أسعار 

  صرف متعددة إلى سعر صرف موحد

تشجیع الصادرات و تقیید 

  الواردات

االقتصاد الوطني 

  في فترة نقاهة 

1951-

1952  

تحقیق التوازن بین   ارتفعت تدریجیا

  الصادرات و الواردات

1953-

1972  

تبقى مستقرة غیر فعالة كأداة اقتصادیة 

  غیر فعالة

فترة االقتصاد   نظام سعر صرف ثابت

  الموجه 

ربط عملتها بسلة   تتقلب كثیرا-1973

                                  

  www.Skyneusarabia.com  :متاح علىالیوان أستوفى شروط االعتماد،   1 
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  العمالت  1980

1981-

1984  

سعر : وجود اثنین من أسعار الصرف

  )ISR(الداخلیة الصرف و معدل التسویة 

نظام سعر صرف الیوان 

  مزدوج

  فترة انتقال االقتصاد 

1985-

1993  

إلغاء معدل تسویة الیوان   یعدل في كثیر من األحیان

الداخلیة و لكن في الواقع 

سعر صرف مزدوج ینفذه 

  النظام مرة واحدة

1994-

2005  

تم إطالق نظام استسالم النقد األجنبي 

انخفض في  فسعر الصرف الرسمي

هو في الواقع خطوة واحدة بشكل حاد و 

 1997مربوط بالدوالر األمریكي منذ عام 

  2005حتى أزمة آسیا عام 

تمكنت أسعار الصرف 

  العائمة من الحكم

  فترة آلیة السوق 

2006-

2013  

تقدیر تدریجي حیث اتسعت الفرقة 

إلى  %0,3±الحركیة الیومیة من 

تحت الضغط داخلیا و %1±و ±0,5%

خارجیا للسماح بتقدیر الیوان أكثر من 

  ذلك

تحقق أسعار صرف 

  عائمة

Source : Yuming Cui ,Revisiting china’s E xchange Rate Regime and RNB Basket ,International Journal of 

Economices Finance ,vol 6,N 2 , Canadian Centre of Science and Education 2014 , p 150.  

 : سلة عمالت الیوان  .3

  الموالي  كما هي موضحة في الجدولعملة  11الت الیوان من تتكون سلة عم

  الیوانالعمالت المكونة لسلة عمالت : ) 5- 4( الجدول

  العمالت   االسم   الرمز 

USD 

EUR 

HKD 

KRW 

SGD 

GBP 

 الدوالر األمریكي 

 الیورو 

 الین الیاباني 

 الوون الكوري 

 الدوالر السنغافوري 

 الجنیه البریطاني 

المستوى األول ( العمالت الرئیسیة 

 (  
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MYR  الرینغیت المالیزي  

AUD 

CAD 

RUB 

THB  

 الدوالر االسترالي 

 الدوالر الكندي 

 الروبل الروسي 

  الباهت التایلندي 

من الدرجة الثانیة ( عمالت أخرى 

 (  

Source : Yuming Cui ,Revisiting china’s E xchange Rate Regime and RNB Basket ,International Journal of 

Economices Finance ,vol 6,N 2 , Canadian Centre of Science and Education 2014 ,P 153.  

مته وبقصد من الحكومة الصینیة بین لنا  أنه مقوم بأقل من قیمن خالل النظر لسعر صرف الیوان یت

هذا التقییم یقدم دفعا ضمني للصادرات حیث ما یجعلها منخفضة الثمن بالنسبة للدول المستوردة و بالتالي و 

و لیس فقط سعر الیوان هو العامل الوحید الذي یجعل الصادرات ، یزید الطلب على المنتجات الصینیة

فضة الثمن بل یكون سعر الصادرات الصینیة المنخفض ألن تكلفة اإلنتاج في الصین منخفضة الصینیة منخ

بالمقارنة مع المنافسین بسبب  أنها تتكون في الغالب من المنتجات المتنوعة األقل تقنیة باإلضافة  إلى أن 

   .بل الدوالرالجدول الموالي یبین سعر صرف الیوان مقاو ، الید العاملة في الصین منخفضة الثمن

  2015- 2000متوسط سعر صرف الیوان مقابل الدوالر للفترة :  )6- 4(الجدول

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 

متوسط 

سعر 

  الصرف 

8,28  8,28  8,28  8,28  8,28  8,19  7,97  7,60  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات 

متوسط 

سعر 

  الصرف 

6,95  6,83  6,77  6,46  6,31  6,20  6,14  6,23  

Source :Bulletin économique de la chine, trésor direction general Service, Economique Régional de Pékin, n° 

2- juin 2008, p   11 ,et n° 85 janvier 2016 ,p 23. 

مقابل الدوالر األمریكي إلى أدنى مستویاته منذ  عمل البنك المركزي الصیني على خفض قیمة الیوان

و هناك أسباب وراء هذا التخفیض منها ضعف الصادرات الصینیة حیث بسبب هذا ، حوالي ثالثون عاما

فضة مقابل هذا جعل صادراتها ذات أسعار منخكومة الصینیة بخفض قیمة عملتها و الضعف قامت الح

كذلك انخفاض االحتیاطي من النقد و ، على الصادرات الصینیةمنه زیادة الطلب صادرات الدول األخرى و 

  .األجنبي جعل البنك المركزي الصیني یخفض من قیمة العملة لتحقیق فائض في المیزان التجاري 
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الوالیات المتحدة تشكو بشكل دائم من أن الصین تبقي عملتها أقل من قیمتها الحقیقیة هذا ما جعل و 

وخاصة إلى الوالیات  –بشكل مصطنع، األمر الذي یساعد المصدرین الصینیین على زیادة صادراتهم 

 كما تتهمها بتحقیق فائضًا ضخمًا من تجارتها معها بسبب انخفاض قیمة  بصورة غیر عادلة –المتحدة 

ت من الوالیات المتحدة أكثر عملتها ما یجعل الصادرات الصینیة إلى الوالیات المتحدة أقل تكلفة والواردا

   .فةتكل

 :انخفاض سعر صرف الیوان یحقق تنافسیة عالیة للصین   . ب

تتمیز المنتجات الصینیة بمیزات تخلو منها المنتجات األخرى وأحد  األسباب  وراء ذلك تتمثل في 

فیما یلي سوف نوضح كیف یمكن للیوان أن یحقق تنافسیة عالیة للمنتجات و ، وانسعر صرف الی

 .الصینیة 

یتضح ات مالیة كبیرة إلى داخل الصین و یمكن القول أن انخفاض سعر العملة الصینیة یؤدي إلى تدفق .1

ه مندة الطلب على الصادرات الصینیة و ذلك من خالل أن انخفاض سعر العملة الصینیة یؤدي إلى زیا

یة باإلضافة إلى الفائض ممكانة كبیرة في السوق العالنافسیة عالیة و اكتساب المنتجات الصین قوة ت

     .هذا ما ینتج عنه تراكم  العملة الصعبة في الصینمرار في المیزان التجاري للصین و المسجل باست

الوالیات المتحدة و الدوالر أي بین الصین و  الیوانانخفاض سعر الیوان أدى إلى قیام حرب العمالت بین  .2

 لحفاظها یعود ورفضها اصرف سعر بتحریر المتحدة مطلب الوالیات ترفض زالت ما فالصین، األمریكیة

 فقط تطالب الفهي المتحدة،  الوالیات داخل األمیركیة تضر بالسلع والتي التصدیر في على تنافسیتها

، في األسواق تتفاعل وتركها السلطات قیود العملة  من حریربت أیضاً  تطالب بل عملة الصین برفع

 بخطوة الجدیدة بالقیام األلفیة من األول العقد منذ منتصف طلبت الوالیات المتحدة األمریكیة من الصین ف

 المیزان التجاري عجز من كبیراً  قسماً  نأ البلدین، إذ بین التجاریة الموازین التوازن إلى إعادة شأنها من

 الدوالر الذي مقابل الصینیة لضعف العملة نتیجة المستوردة السلع الصینیة انخفاض قیمة سببه األمیركي

 هذا في األمیركیین العمال كبیرة من أعداد بتسریح وبالتالي الصناعة األمیركیة من كبیر بمخزون یتسّبب

 .1 المجال

                                  

،بیروت، لبنان،ینایر 398المصارف العربیة،البنك العربي،العدد ،مجلة إتحاد الصین في حرب العمالت تأخذ االقتصاد العالمي رهینةمازن حمود،   1

  .40،ص،2014
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 قیمة رفع 2008 و 2006  فترة بین الصین قّررت التوتر مع الوالیات المتحدة األمریكیة ولتهدئة

 من نابع برفع العملة القرار وهذا المتحدة  الوالیات من قبل كافیة غیر اعتبرت نسبة % 2 بمقدار عملتها

داخلیا  قیمتها تحدد السوق وتقلبات تخضع للمضاربة ال الصینیة العملة أن سیما الصیني ال المركزي البنك

بشكل محكم غیر قابل   تتفاعل مع األسواق عملتها بترك 2010 العاممنتصف  وسمحت الصین فعادت

  الجهد من بمزید تقوم الصین أن على ینر مص األمیركیون قلیًال وظل األجواء لّطف الذي األمر، للمضاربة

 هم تت  األمیركیة بالتجارة الذي یضر األمر متدنیة، عملتها على للصین باإلبقاء المتحدة الوالیات اتهام مقابل

 إن حیث التصدیر، تنافسیة في لتحقیق الدوالر قیمة على تخفیض متعّمد بشكل تعمل بأنها الصین أمیركا

 بدورها وتتهم األسواق العالمیة، من كبیر عدد اجتیاح العائد بهدف في بخسارة ولو سلعها مستعدة لبیع الصین

 متدنیاً  الدوالر أن یبقى بهدف الدوالرات من المزید على طبع واإلقدام المتدنیة الفائدة باعتماد سیاسة أمیركا

  .الثمن منخفضة من صادرات المزید لتجني

 بین العمالت حرب ذلك، وساهمت فتعدى الجهتین سوق یبق داخل لم الصیني األمیركي النزاع إن

 الناشئة  االقتصادات من األوروبي وعدد واالتحاد الیابان الهّوة وتضررت بتوسیع المتحدة الصین والوالیات

 عجلة دفع األزمة إلى بعد االقتصادي انتعاشها مضطرة لحمایة نفسها الدول هذه فوجدت اقتصادات

 الناشئة عمالت الدول وبعض الیاباني والین الیورو األوروبي ألن أهدافها تحقیق لم تستطع لكنها صادراتها،

 هذا بدیلة لمواجهة ونقدیة اقتصادیة أسلحة تبحث عن وأصبحت المتعمد والیوان ضعف الدوالر نتیجة تألقت

  . الخارجي النزاع

 لصوت الوالیات صوتها أوروبا وضّمت بعدًا دولیاً  أخذ )األمیركي – الصیني( التجاري –النقدي النزاع

 عند مستوى الیوان عملة تثبیت عن التجاري الناجم النزیف ووقف الصین قیمة عملة برفع المنادي المتحدة

 األوروبیة لمنطقة المفوضیة و، األوروبي المركزي البنك ومن جهتهو ، بالسوق الخارجیة ویضر الصین عینف

 تحسین باتباع سیاسة الصینیة الجهات وطالبوا زال متدنیاً  ما الیوان صرف سعر بأن صّرحوا وخالل الیورو

لكن هذه و ال، وفع منتظم بشكل والدوالر وباألخص الیورو األخرى العمالت مقابل الصرف سعر مستوى

 بدأت األوروبیة أقوى الشركات أن هو والسبب، لم تكن في صالح كل المجتمع االوروبي التصریحات

 العاملة األیدي تستفید من الشركات وهذه اإلنتاج، في مجال وباألخص الصین، في استثمارات ضخمة

بالنسبة  الحال هو وكذلك الیوان، عملةبفضل انخفاض  اإلنتاج من كبیرة وبتصدیر أحجام منخفضة األجر

  .في الصین تعمل أمیركیة آالف الشركات إلى
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 قد لألسواق الصینیة صرف العملة سعر ترك إذا بأنه مطالب األوروبیین على رّدت الصینیة السلطات 

 تألقت العالم فإذا دول ولباقي للصین اقتصادیة كارثة یؤدي إلى قد الذي األمر مستقر، غیر یصبح السعر

 كثیرة مصانع بأن شك واألوروبیون، فال األمیركیون یرغب ، كما%40أو  % 20 مثًال بنسبة الصینیة العملة

 الصیني المجتمع ویخلق في هناك، المستثمرین األوروبیین یس في مصلحةل أبوابها وهذا الصین ستقفل في

  .1ُعقباها ُتحمد قد ال اجتماعیة نقمة

  :ى هیمنة الصین على االحتیاطي العالمي من الدوالرات انخفاض قیمة الیوان أدى إل .3

 ملیار 500 نحو من الدوالر لدیها احتیاطي حجم ترفع أن2013حتى 2005 العام منذ الصین استطاعت

 في عملتها متدنیًا، سعر على اإلبقاء في عنادها الصین على یساعد ما وهذا دوالر، ملیار 3500فوق ما إلى

اإلجمالي،  االحتیاطي نصف العالم ویفوق صعید على األكبر هو الدوالرات الصیني من االحتیاطي إن الواقع

 متدنیة لدیها األولیة العمل والمواد ساعة كلفة أن سیما ال جداً  سلعًا رخیصة الصین تصدیر بفضل تشّكل وقد

 الوطني، اقتصادها بالدوالر داخل الصادرات من الكبیرة تشغیل عائداتها إعادة عن وعوضاً  فالصین ,كثیراً 

 سندات بشراء هذه العائدات تستثمر فإنها التضخم، رفع مستوى وبالتالي عملتها رفع في الذي یساهم األمر

 تعزیز االحتیاطي أن ذلك  إلى أضف ،الدوالر كبیر من احتیاطي لدیها یتشّكل أمیركیة وبالتالي خزانة

 عمالت صعبة یشتري الصیني المركزي العملیة، فالبنك هذه خالل من فقط ال یتشّكل الدوالرات من الصیني

نفسه  الوقت وفي االحتیاطي زیادة یساعد على المبدأ وهذا السوق، في عملة بالده ویبیع الدوالر رأسها على

 المتحدة واالتحاد الوالیات لمیزانیتي عجز تجاري مقابل فائض تحقیق على عملة متدنیة، وبالتالي على الحفاظ

 .2األوروبي

  استهداف سلعي : ثالث الفرع ال

  :3أهمهاسعت الصین لتطبیق سیاسة االستهداف السلعي وفق مجموعة من اآللیات منها 

  الضریبیةالتصدیر من التعریفات الجمركیة و أعفت الصین واردات المدخالت إلعادة التصنیع قصد 

                                  

  . 43المرجع السابق، ص   1
  . 44نفس المرجع، ص  2

3  Guoqiang Long ،China ‘s Policies on FDI :Review and Evaluation valable sur :http ps/openknowledge ،

worldbank/org consulté le :18/02/2017  a 17h ;52m . 
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  .قصد تنمیة صادراتها 

  الشركات األجنبیة بل سعت كذلك إلنشاء المزید من سعت لتعزیز نقل التكنولوجیا لیس فقط من طرف

مراكز البحث و التطویر قصد التحول من الصناعات التقلیدیة التي تنتج سلع تقلیدیة إلى صناعة متطورة 

 : حیث لنقل التكنولوجیا فوائد منها ، نتجات الصینیة في السوق الدولیةو منه النهوض بالم

  وق المحلي و الدوليٕانتاج منتجات جدیدة في الستطویر و.  

  فتح شبكات إنتاج جدیدة تكون مخرجاتها منتجات عالیة الجودة یمكن لها المنافسة في السوق

 .الدولیة 

 ستخدم تلتحویلیة ألنها تخلق فرص العمل و و كذلك شجعت الحكومة الصینیة في هذا الصدد الصناعات ا

  .1ٕانتاج سلع جیدة القدرة الصناعیة الزائدة وتجلب العمالت األجنبیة و 

  قصد تنویع صادراتها اتبعت الصین إستراتیجیة فعالة حیث تصدر الصین مجموعة متنوعة من

طاقویة حیث تمیزت سلة صادرات الصین بتنوع زراعیة وٕالكترونیة و صناعیة و الصادرات تتنوع من 

تجات یرتفع صادرات الصین بأنها من 4/1  تم تصنیف ما یقرب من ربع 1987حیث في عام  2كبیر

حیث تبین  %60ارتفع هذا الرقم لیصل إلى نسبة  2000الطلب علیها في جمیع أنحاء العالم وفي سنة 

الصادرات بأن عرض الصادرات الصینیة متنوع للغایة مقارنة بباقي الدول األخرى وهو ز  مؤشرات تركی

 .3الیةما یضفي على األنشطة التصدیریة الصینیة سمة التنوع والدینامیكیة الع

  قام بها  2015هذا ما أثبتته دراسة تمت عام تنویع الصادرات الصینیة كبیرة و  أثبتت الدراسات أن نسبةو

Zaidi Sattar اعتمد على مؤشر و  حیث قام بمقارنة بین مجموعة من الدول من حیث تركیز الصادرات

Herfindahl –Herchman  ، هذا ما یوضحه الشكل التالي و كانت الصین من بین هذه الدول و

 .المأخوذ من هذه الدراسة 

 

                                  

1 An Assessment of china’s trade System, valable sure :http/puie،com consulté le :18/02/2017 a 18h ;07m. 
2 ZAIDI SATTAR، Strategy for Export Diversification 2015-2020 ،Prepared as a paper for the Seventh Five Year 

Plan ، Policy Research Institute of Bangladesh، January 2015،p 59. 

ص  ، 2012 ، جامعة ورقلة، 11العدد  ،مجلة الباحث،7200–1200دراسة تحلیلیة لوضعیة الصادرات الصینیة خالل عامي ،عائشة بن عطا اهللا 3 

124.    
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  2015سنة  نسبة تركیز الصادرات في الصین): 5-4(الشكل 

  

  

  

   

  

  

 

source: Zaidi Sattar ،Strategy for Export Diversification 2015-2020 ،Prepared as a paper for the Seventh Five 

Year Plan ،Policy Research Institute of Bangladesh ،January 2015.P 5. 

من خالل الشكل نالحظ أن نسبة تركیز الصادرات في الدول المختارة مختلفة فبنغالدش هي الدولة 

أما ، الفیتنامكیز الصادرات و تلیها سریالنكا والهند و إندونیسیا ومالیزیا و التي تتمیز بنسبة كبیرة لتر 

   .یؤكد نسبة تنویع الصادرات مرتفعةمنخفضة هذا ما  صادراتها الصین فنسبة تركیز

  تطور التجارة الخارجیة للصین : المطلب الثالث 

الحكومة قصد تطویر  نمت التجارة الخارجیة للصین بعد اإلصالحات الواسعة التي قامت بها

كان نمو التجارة وفقا لجملة من الدوافع منها أن سعر الصادرات الصینیة منخفض بالنسبة لبقیة صادراتها و 

ساعد في ذلك ما لصینیة في متناول جمیع الشرائح و هذا ما جعل السلع االدول وفقا النخفاض سعر عملتها و 

   .الجغرافي المتنوع للصادرات و الواردات الصینیةهو التركیب السلعي و 

  تطور الصادرات الصینیة : األول الفرع 

هذا ما سنوضحه من خالل الصادرات الصینیة تطورا ملحوظا ولم تسجل أي تراجع و سجلت 

أما الجدول الثاني فیبین ، 1999- 1952الجدولین الموالیین حیث األول یبین تطور الصادرات الصینیة للفترة 

  . 2016- 2000تطور الصادرات الصینیة في الفترة 

 

  



  إستراتیجیة تنمیة الصادرات كمدخل لبلوغ الصین الریادة العالمیة

0

50

100

150

200

250

1952 1962

1952 -1999  

 ملیون دوالر: الوحدة 

  1980  1990  

17,12  62,09  

  1998  1999  

  183,71  194,93  

Source :www,chinability,com consulté le  

أت في التزاید مع مرور بدي بدایة الفترة كانت صغیرة جدا و 

1952 -1999  

سجل نموا ملحوظا حیث كانت الصادرات الصینیة كان تصاعدیا و 

الحكومة طرف هذا راجع لتأمیم التجارة الخارجیة من 

مع بدایة الثمانینات بدأت ترتفع تدریجیا لتسجل قیم 

ملیون دوالر عام  17,12ثم سجلت قفزة لتبلغ قیمة 

 ملیون دوالر
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1962 1970 1980 1990 1995 1999

1952الصادرات الصینیة للفترة ) 7- 4(ل الجدو

1952  1962  1970  

0,82  1,49  2,26  

1995  1996  1997  

148,78  151,05  182,79  

consulté le :09/05/2016  a 16h:01m .

ي بدایة الفترة كانت صغیرة جدا و یبین الجدول أن قیمة صادرات الصین ف

  هذا ما یبینه المنحنى التالي 

1952صادرات الصین للفترة ): 6 -4(الشكل 

  )8 -4(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول

الصادرات الصینیة كان تصاعدیا و  من خالل الشكل نالحظ أن مسار

هذا راجع لتأمیم التجارة الخارجیة من م صغیرة جدا تكاد تكون منعدمة  و 

مع بدایة الثمانینات بدأت ترتفع تدریجیا لتسجل قیم لتصبح تحت سیطرتها واتخاذ إجراءات صارمة تجاهها، و 

ثم سجلت قفزة لتبلغ قیمة  1970ملیون دوالر عام  2,26معقولة حیث كانت 

.………………………: الفصل الرابع 

 

1999

  السنوات 

  الصادرات 

  السنوات 

  الصادرات

یبین الجدول أن قیمة صادرات الصین ف

هذا ما یبینه المنحنى التالي السنوات و 

  

  

  

  

  

  

  

من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول: المصدر 

من خالل الشكل نالحظ أن مسار

م صغیرة جدا تكاد تكون منعدمة  و الصادرات ذات قی

لتصبح تحت سیطرتها واتخاذ إجراءات صارمة تجاهها، و 

معقولة حیث كانت 
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فترة و ذلك ألن الصین قامت ببعض استمرت في التزاید حتى نهایة ال

  تنویع التجارة و تطبیق الالمركزیة و 

   .موضحة في الجدول المواليكما هي 

2000 -2016  

  ملیون دوالر: الوحدة 

  الصادرات

1201,6  

1577,9  

1903,8  

2056,9  

2219  

2354,1  

2273,5  

2098,2  

  

Source :Bulletin économique de la chine, trésor direction general Service,

2- juin 2008, p   11 ,et n° 85 janvier 2016 ,p 23.

في هذه الفترة كانت صادرات الصین ذات قیمة عالیة و تنافس صادرات الدول المتقدمة حیث مع 

أي تراجع  إلى في بدأت تتزاید دون أن تسجل 

2000 -2016  
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2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

استمرت في التزاید حتى نهایة الثم انطلقت لتسجل نموا كبیرا و 

و تطبیق الالمركزیة و  الخطوات التي من شأنها أن حررت قطاع التجارة الخارجیة

كما هي أما خالل السبعة عشر سنة التي تلیها فكانت صادرات الصین 

2000صادرات الصین للفترة ): 8- 4(الجدول 

  السنوات  الصادرات

249,1  2009  

266,1  2010  

325,6  2011  

438,9  2012  

593,3  2013  

762  2014  

969  2015  

1220,5  2016  

1430,7    

Bulletin économique de la chine, trésor direction general Service, Economique Régional de Pékin, n° 

,p 23. 

في هذه الفترة كانت صادرات الصین ذات قیمة عالیة و تنافس صادرات الدول المتقدمة حیث مع 

بدأت تتزاید دون أن تسجل ملیون دوالر و  250لصادرات حوالي سجلت ا

  : هذا واضح في الشكل التالي 

2000صادرات الصین للفترة ):7-4( الشكل 

  ) 9-4(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول

.………………………: الفصل الرابع 

 

2016

ثم انطلقت لتسجل نموا كبیرا و  1980

الخطوات التي من شأنها أن حررت قطاع التجارة الخارجیة

أما خالل السبعة عشر سنة التي تلیها فكانت صادرات الصین 

  السنوات

2000  

2001  

2002  

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

Economique Régional de Pékin, n° 

في هذه الفترة كانت صادرات الصین ذات قیمة عالیة و تنافس صادرات الدول المتقدمة حیث مع 

سجلت ابدایة األلفیة 

هذا واضح في الشكل التالي نهایة الفترة و 

  

  

  

من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول: المصدر 
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ملیون دوالر   249,2لت بطریقة سریعة حیث سجیبین الشكل أن الصادرات الصینیة تنمو 

استمرت في التزاید حتى سجلت قیم هائلة ففي و  2002ملیون دوالر عام  325,6بح تزایدت لتصو  2000عام

ملیون  2273,5سجلت  2015 في عامملیون دوالر و  1578كانت قیمة الصادرات حوالي  2010عام 

  .ملیون دوالر 2098,2لتصبح   2016تراجعت القیمة عام دوالر و 

التي قامت یمكن إرجاع  سبب التطور في قیمة الصادرات الصینیة في هذه الفترة إلى اإلصالحات و 

بلوغ مراتب هامة في االقتصاد اتها و اإلستراتیجیة التي تبنتها قصد تطویر صادر بها الحكومة الصینیة و 

  .العالمي 

  طور الواردات الصینیة ت: الفرع الثاني 

سجلت تطورا في بدایة الخمسینات ضئیلة جدا وبدأت في الزیادة و  الواردات الصینیةكانت قیمة 

لكنها تطورت لتسجل قیما ملیون دوالر وهذه القیمة تكاد تكون منعدمة  و  1,12كانت قیمتها  حیث ملحوظا 

 165,70استمرت في الزیادة حتى نهایة الفترة لتسجل ملیون دوالر و  20,02كانت  1980ة أعلى فمثال سن

   .الجدول الموالي یوضح هذا التطورو ، 1999ملیون دوالر عام 

  1999- 1952واردات الصین للفترة ): 9- 4(الجدول

  ملیون دوالر: الوحدة 

  1990  1980  1970  1962  1952  السنوات

  53,35  20,02  2,33  1,17  1,12  الواردات

  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات

  165,70  140,24  142,37  138,83  132,83  الواردات
Source :www,chinability,com consulté le :09/05/2016  a 16h:01m   

یمكن إرجاع سبب هذه الزیادة في الواردات إلى خطط التنمیة االقتصادیة و التنمیة الصناعیة و 

لضمان التي تستوجب توفر مدخالت كافیة للعملیة اإلنتاجیة شهدتها الصین خالل هذه المرحلة و خاصة التي 

استمرت هذه الزیادة في محلیة و توجیه الفائض للتصدیر، و اإلنتاج الكافي و الوفیر لتوفیر متطلبات السوق ال

- 2000قیمة الواردات الفترة في الفترة الموالیة لها حیث یبین الجدول التالي تطور الواردات الصینیة للفترة 

2016 .  
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  2016-2000تطور الواردات الصینیة خالل الفترة ):  10- 4(الجدول 

  ملیون دوالر  : الوحدة 

  الواردات  السنوات  الواردات  السنوات

2000  225,1  2008  1132,6  

2001  243,6  2009  1005,9  

2002  295,2  2010  1394,8  

2003  412,8  2011  1660,3  

2004  561,2  2012  1735,3  

2005  660  2013  1859,1  

2006  791,5  2014  1878,2  

2007  956,1  2015  1679,6  

Source :Bulletin économique de la chine, trésor direction general Service,Economique Régional de Pékin, n° 

2- juin 2008, p   11 ,et n° 85 janvier 2016 ,p 23. 

 

- 2000ما نالحظه من خالل الجدول هو ارتفاع ملحوظ في قیمة الواردات الصینیة خالل الفترة 

ملیون دوالر  660ملیون دوالر و تزایدت لتسجل 225,1حیث كانت قیمة الواردات في بدایة الفترة   2015

و رغم ، الرملیون دو  1679,6بقیمة  2015و استمرت في التزاید حتى نهایة الفترة حتى عام  2005عام 

هذا ما جعل المیزان التجاري یحقق دة في الصادرات كانت أكبر منها و هذه الزیادة في الواردات إال أن الزیا

   .كما هو موضح في الفرع الموالي  1990فائض ابتداء من عام 

  تطور المیزان التجاري الصیني: الفرع الثالث

نظرا مة و المعبرة عن حالة االقتصاد و االقتصادیة الهایعتبر المیزان التجاري الصیني من المؤشرات 

   2015إلى غایة  1952ألهمیته الكبیرة سنتطرق إلحصائیات المیزان التجاري للصیني ابتداء من 
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  1999-1952المیزان التجاري للصین :  )11- 4(الجدول

  ملیون دوالر: الوحدة 

  1990  1980  1970  1962  1952  السنوات 

  8,74  1,9-   0,07-   0,32  0,30-   التجاري  المیزان

  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات 

  29,23  43,47  40,42  12,22  16,07  المیزان التجاري
Source :www,chinability,com consulté le :09/05/2016  a 16h:01m .  

كانت متذبذبة و المیزان التجاري كان  1999-  1952الصین في الفترة تقول أرقام الجدول أن تجارة 

حیث قامت الصین في هذه المرحلة بتأمیم التجارة لتصبح تحت سیطرتها  1980في حالة عجز حتى عام 

بدأت الصادرات في تزاید ابتداء ، ألسعار المحلیة من خالل تثبیتهابصورة كلیة و إتباع سیاسة صارمة اتجاه ا

استمرت في التزاید حتى نهایة  ،ملیون دوالر 8,74ملیون محققتا فائض قدره  62,09بقیمة  1990من 

   .المرحلة

  2015- 2000المیزان التجاري للصین :  )12- 4(الجدول

  ملیون دوالر: الوحدة 

  المیزان التجاري  السنوات  المیزان التجاري  السنوات

2000  24,1  2008  298,1  

2001  22,5  2009  195,7  

2002  30,4  2010  183,1  

2003  25,5  2011  243,5  

2004  32,1  2012  321,6  

2005  102  2013  359,9  

2006  177,5  2014  476  

2007  264,3  2015  593,9  

Source :Bulletin économique de la chine, trésor direction general Service,Economique Régional de Pékin, n° 

2- juin 2008, p   11 ,et n° 85 janvier 2016 ,p 23. 
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غیر مستقرة فكانت في زیادة و نقصان  2005-  2000كانت حصیلة المیزان التجاري في الفترة من 

إلى  2005ملیون دوالر عام   102فسجلت قیم متزایدة من 2005إلى أن بدأت في الزیادة ابتداء من عام 

هذا ناقص و حیث سجلت القیمة ت 2009إلى غایة عام و استمرت في التزاید  2007ملیون دوالر عام 264

لكن سرعان ما سترجع المیزان وتیرته المتزایدة التي تأثرت بها جمیع الدول و  2008یرجع لألزمة المالیة لعام 

      . 2015في قیمة الفائض حتى عام 

ة الیوان مما عموما یمكن إرجاع هذه الزیادة في قیمة فائض المیزان التجاري إلى انخفاض في قیمو 

كذلك یع شرائح المستهلكین في العالم و أدى إلى تناسب أسعار الصادرات الصینیة مع القدرة الشرائیة لجم

كل هذه العوامل ، خاصة الصناعات االلكترونیةیع و انخفاض تكلفة الید العاملة الصینیة و تطور قطاع التصن

  .ول في العالمجعل الصین تتمتع بقوة تنافسیة عالیة جعلتها المصدر األ

  التركیب السلعي للصادرات و الواردات الصینیة :  الرابعالفرع 

مع مرور الوقت أصبحت تتنوع  اضي تعتمد على العمالة البسیطة و كانت صادرات الصین في الم

  .أخرى كثیفة التكنولوجیا العالیة عمالة الماهرة و صادرات صناعیة و من صادرات كثیفة ال

    : الصینیة و الواردات الصادراتخصائص :أوال 

ات سیطرت فخالل الثمانین مختلفة الواردات الصینیة بمراحلالهیكل السلعي للصادرات و  مر

، 1األلعاب مصنعة متنوعة مثل المالبس النسیجیة ومنتجات الصادرات الصینیة أي الصناعات التقلیدیة على

ثم في التسعینیات تنوعت بسرعة ألن صادرات القطاعات الجدیدة من تجهیزات كهربائیة و منتجات الكترونیة 

  .2شهدت نموا قیاسیا 

زادت الطاقویة فزاد استیراد البترول و العشرون تسارع استهالك الصین للمواد وبدخول القرن الواحد و 

ففي ، بعد الوالیات المتحدة األمریكیة و قبل الیابان للبترولأسعاره عالمیا فالصین تعد المستهلك الثاني عالمیا 

في نفس العام استوردت  ثلث و %  7من استهالك البترول عالمیا الصین  كانت حصة  2007عام 

في و ، من الزنك% 16من النحاس و% 18ون صادرات األلمنیوم م% 23صادرات العالم من الحدید و

                                  

  ،96،ص2010دمشق،، الهیئة العامة السوریة للكتاب، االقتصاد الصینيفرانسواز لوموان،   1
2 Thomas Rumbough ،Nicolas Blancher،China International Trade WTO Accession ،IMF Working Paper 

wp/04/36،international Monetary Fund ،March 2004،p10.  
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من % 40من الصادرات العالمیة من الصوف و% 50ما یزید عن ب كانت حصتها تقدر القطاع الزراعي 

    .1من زیت النخیل % 25من الصویا و% 45الخشب و القطن و 

   2016الصادرات الصینیة لسنة یوضح التركیب السلعي للواردات و  الجدول المواليو 

  :2016لصین عام لالصادرات و الواردات  الرئیسیة : )13- 4(الجدول 

  الواردات  الصادرات

من إجمالي %   نوع المنتجات

  الصادرات

من إجمالي %  نوع المنتجات

  الواردات

 27,3  آالت كهربائیة 26,2  اآلالت الكهربائیة

  11,5  الوقود العالميالنفط و   16,2  اآلالتالمعدات و 

  9,7  آالتمعدات و   4,3  أفرشةأثاث و 

أدوات و أجهزة طبیة   7,1  نسیج و مالبس

  لوازمهاو 

6,1  

  4  بالستیك  3,2  لوازمهاأدوات وأجهزة طبیة و 

  2,91  مواد كیمیائیة عضویة 3,1  بالستیك

  2,2  مصنوعاتهنحاس و  2,8  قطع الغیارمركبات النقل و 

      2,5  الصلبمنتجات الحدید و 

Source : wayne M Morrison ,china’s Economic Rise :History ;trends    challenges and implication for the 

United States ,CRS Raport for members and commitees  of congres , order cod RL 33543 ,21 october 

2015 ,  valable sure : http ps//fas,org. 

 

  ن  هذا ما سنوضحه في الشكلییسلع متباینة و تصدر یبین الجدول أن الصین تستورد و 

                                  

  .100فرانسواز لوموان، مرجع سابق،ص  1
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  2016الصادرات الرئیسیة في الصین عام 

  

المعدات هي المسیطرة على صادرات الصین عام 

منه تطور االقتصاد الصیني و طور الذي شهده 

صادراته من صادرات تقلیدیة كثیفة العمالة غیر المؤهلة إلى صادرات تعتمد بدرجة كبیرة على التصنیع 

ا أم، راجع لإلنتاج الكبیر للقطن هذاا سجلها قطاع النسیج و المالبس و 

   .%3و  %2المركبات فكانت نسبها ضئیلة تتراوح بین 

  

  2016لصین عام 

  

16,204%

7,10%

3,20%

3,10%
2,80%

2,50%

2016الصادرات الرئیسیة في الصین عام 

11,50

9,70%

6,10%

4,00%

2,90% 2,20%

 2016الواردات الرئیسیة في الصین عام 
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الصادرات الرئیسیة في الصین عام )  8-4(الشكل 

 )14-4(الجدول من إعداد الطالبة باالعتماد على 

المعدات هي المسیطرة على صادرات الصین عام كل نالحظ أن اآلالت الكهربائیة و من خالل الش

طور الذي شهده راجع للنمو و الت هذاو  % 16,2و  26,2%

صادراته من صادرات تقلیدیة كثیفة العمالة غیر المؤهلة إلى صادرات تعتمد بدرجة كبیرة على التصنیع 

ا سجلها قطاع النسیج و المالبس و و نسبة كبیرة أیض، 

المركبات فكانت نسبها ضئیلة تتراوح بین ات الطبیة و المنتجات األخرى مثل المعادن واألدو 

  :الشكل التالي فكانت كما هي موضحة في أما فیما یخص الواردات 

لصین عام لالواردات الرئیسیة : )9- 4(الشكل 

   )14-4(الجدول من إعداد الطالبة باالعتماد 

26,20%

20%

%

الصادرات الرئیسیة في الصین عام 

اآلالت الكھربائیة 

المعدات و اآلالت 

أثاث و أفرشة 

نسیج و مالبس 

أدوات و أجھزة طبیة و لوازمھا 

بالستیك 

27,30%

50%

%

الواردات الرئیسیة في الصین عام 

اآلالت الكھربائیة 

النفط و الوقود العالمي 

معدات و آالت 

أدوات و أجھزة طبیة و لوازمھا 

بالستیك 

مواد كیمیائیة عضویة 

نحاس و مصنوعاتھ 

.………………………: الفصل الرابع 

 

من إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر 

من خالل الش

26,2بنسبة  2016

صادراته من صادرات تقلیدیة كثیفة العمالة غیر المؤهلة إلى صادرات تعتمد بدرجة كبیرة على التصنیع 

، التكنولوجیا الحدیثة

المنتجات األخرى مثل المعادن واألدو 

أما فیما یخص الواردات 

من إعداد الطالبة باالعتماد : المصدر 

أدوات و أجھزة طبیة و لوازمھا 

أدوات و أجھزة طبیة و لوازمھا 
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وهذا العتماد الصین على  %27,3وبالنسبة للواردات فسیطرت علیها أیضا اآلالت الكهربائیة بنسبة 

الضخم الموجه لالستهالك المحلي ما یعكس اإلنتاج  هذااإلنتاج و هذه المنتجات في عملیة التصنیع و 

كمیة كبیرة من هذه  ألن الصین تعتبر من المستهلكین األوائل للبترول في العالم فهي تستوردوالتصدیر، و 

  . %11,5المادة حیث كانت نسبتها من الواردات اإلجمالیة  

  التركیب الجغرافي للصادرات و الواردات الصینیة :  الخامسالفرع 

الیابان الوجهة الرئیسیة للسلع الصینیة في القرن العشرین حیث تشكل نسبة الصادرات إلى  كانت

في حین الوالیات المتحدة األمریكیة   1946-1900في الفترة  ینمن صادرات اإلجمالیة للص% 24الیابان 

 الهندلعظمى و فكانت بریطانیا ا الوارداتأما فیما یخص ، لبریطانیا العظمى % 17و % 22ها كان نصیب

من واردات % 90الهند تشكل كانت واردات الصین من بریطانیا و أكبر مصادر الواردات الصینیة قدیما حیث 

  .1خالل نفس الفترة الصین اإلجمالیة 

  :مع بدایة التسعینات كان الشركاء التجاریین للصین كما یلي و 

  2006-1990 وجهات صادرات الصین  ):10-4(الشكل

  

  

  

  

  

  

Source:Sunada Sen,China in the Global Economy ,Working Paper N 642, Levy Economics Institute of Bard 

College December 2010, New York ,United States,p4. 

                                  

1  Wolfgang Keller،Ben Li ،Carol H Chiue، China’s Foreign Trade:Perspectives from the past 150 years valable 

sure :https://ideas،repec،org consulté le 21/02/2017 a  12h ;55 m . 
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   :تم تقسیم الشكل إلى مرحلتین

 في هذه الفترة كانت الوجهة الرئیسیة لصادرات الصین هي الدول : 1992-1990 الفترة

منها كانت الدول اآلسیویة من إجمالي صادرات الصین و  %65النامیة حیث كانت نسبتها  

 . %55حصة كبیرة منها حیث قدرت بحوالي  ذات

منها و  %35أما الدول الصناعیة الكبرى فكانت حصتها من صادرات الصین تقدر بحوالي 

  . %10الوالیات المتحدة األمریكیة كانت نسبتها 

 تغیرت وجهات تصدیر من الصین خالل هذه الفترة حیث كانت : 2006-1993 الفترة

من صادرات الصین تتجه نحو الدول الصناعیة الكبرى حیث بلغت نسبتها  %50حوالي 

منها كانت الوالیات المتحدة األمریكیة حیث تزایدت صادرات الصین و ، 1999عام  59%

 . في هذه الفترة  %24إلیها حتى بلغت 

فكان سعر منخفض و و یفسر تغیر وجهات صادرات الصین بـأن منتجات الصین كانت ذات جودة و 

مع دخول الصین مصاف الدول الكبرى بدأت الصین تصدر كبیر من طرف الدول النامیة و  لطلب علیهاا

أما من حیث  ى،منتجات عالیة الجودة فتحول الطلب علیها من الدول النامیة إلى الدول الصناعیة الكبر 

   2007- 1995الواردات فالشكل التالي یوضح مصادرها خالل الفترة 

  2007-1995واردات الصین للفترة مصادر ):11-4(الشكل

  

  

  

  

  

  

Source:Sunada Sen,China in the Global Economy ,Working Paper N 642, Levy Economics Institute of Bard 

Colleg, New York ,United States,December 2010,p5. 
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- 1995في الفترة من خالل الشكل نالحظ أن معظم واردات الصین من الدول الصناعیة الكبرى 

ثم أصبحت الصین تعتمد على االستیراد من الدول النامیة حیث نالحظ من الشكل أن واردات الصین  2000

تمثل الدول اآلسیویة المصدر و ، من الدول النامیة في تزاید مستمر عكس وارداتها من الدول الصناعیة

  .األساسي لواردات الصین كما هو موضح في الشكل 

عموما یمكن إرجاع السبب إلى تغییر مصدر واردات الصین من الدول الصناعیة الكبرى إلى الدول و 

مع ذات جودة عالیة ال تتوفر لدیها و النامیة إلى أن الصین كانت تستورد من الدول الصناعیة منتجات 

لیة أصبحت أصبحت الصین تنتج منتجات ذات جودة عاتحقیق معدالت نمو مرتفعة في االقتصاد الصیني 

اجیة والتصنیع إلعادة التصدیر مواد أولیة تستخدمها في العملیة اإلنتستورد من الدول النامیة منتجات و ت

  .أصبحت منتجاتها منتجات الدول الصناعیة الكبرى و 

الجدول الموالي یوضح أهم الشركاء  الواردات الصینیة حیثت التركیبة الجغرافیة للصادرات و تغیر و 

  2016لعام الواردات ین من حیث الصادرات و تجاریین للصال

  2016أهم الشركاء التجاریین للصین عام ) 14- 4(الجدول 

  وجهات التصدیر  مصادر الواردات

  18,4  الوالیات المتحدة  13,1  اإلتحاد األوروبي

  16,2  االتحاد األوروبي  12,4  دول اآلسیان

  13,4  هونغ كونغ  10  كوریا الجنوبیة

  12,2  اآلسیاندول   9,2  الیابان

  6,2  الیابان  8,8  تایوان

Source: Anna Saarela,Trasformation of China and Global Economic Interdipendence ,Study 

Directorate,General For External Policies ,European Parliament ,Apri 2017,P25 

الیابان هي والوالیات المتحدة األمریكیة و حظ أن كل من االتحاد األوروبي نال الجدولمن خالل 

، المناطق التي تمتلك حصة أعلى من التجارة الخارجیة للصین بنسب معتبرة فهي المهیمنة على تجارة الصین

فبعد أن كانت السلع الصینیة تتجه إلى مناطق قلیلة ومعینة أصبحت یوما بعد یوم تتعامل مع عدد كبیر من 

من كم هائل السلع و هذا بالضرورة یحتاج إلى مدخالت لعملیة اإلنتاج فتبحث  الدول بفضل ما تنتج الصین

ما یمكن استخالصه تجارة الصین الخارجیة و  ،على عدد أكبر من الدول لتستورد منها ما تحتاج من سلع
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ى عموما تتوزع حصة الصین من التجارة العالمیة عل

  2016عام حصص القارات من التجارة الخارجیة للصین 

  

Sourse: : Daniel Workman  , China’s Top Trading Partners valable sure

www,worldstopexports,com/chinas-top-import

هو قارة آسیا حیث نصف معامالت  2016

م ثم قارة أمریكا بـ مرتفعة من تجارة الصین منذ القد

.    

ورائدة  في  ،اقتصادیة عالمیة كبرىالصین من بین أسرع االقتصادیات نموًا في العالم فتعتبر كقوة 

علت الصین هي سلع، وصاحبة أكبر احتیاطیات من النقد األجنبي كل هذه المیزات ج

   .هذا ما نحاول إثباته من خالل اإلجابة على إشكالیة هذه الدراسة

یة للدولة على الصعید یمكن إلستراتجیات تطویر الصادرات المساهمة في تعزیز المكانة االقتصاد

دور تنمیة الصادرات الصینیة في االرتقاء بمكانتها 

2016حصص القرات من تجارة الصین الخارجیة عام 
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عموما تتوزع حصة الصین من التجارة العالمیة علو  نسبة كبیرة منها تستحوذ علیها االقتصادیات الكبرى 

حصص القارات من التجارة الخارجیة للصین :)12-4(الشكل

, China’s Top Trading Partners valable sure : 

import-partners/consulté le   19/02/2017 a 21h :31m.

2016یوضح لنا الشكل أن الشریك التجاري األكبر للصین عام 

مرتفعة من تجارة الصین منذ القد ریة كانت مع قارتها األم حیث سجلت نسب

.نضرا للعالقات التي تجمع بینهما ثم أوروبا وٕافریقیا ثم أسترالیا

  مؤشرات صعود الصین : 

الصین من بین أسرع االقتصادیات نموًا في العالم فتعتبر كقوة 

سلع، وصاحبة أكبر احتیاطیات من النقد األجنبي كل هذه المیزات جللالتصنیع، ومصدرة 

هذا ما نحاول إثباته من خالل اإلجابة على إشكالیة هذه الدراسة

یمكن إلستراتجیات تطویر الصادرات المساهمة في تعزیز المكانة االقتصاد

  هل تعد الصادرات سر الریادة االقتصادیة للصین ؟

دور تنمیة الصادرات الصینیة في االرتقاء بمكانتها ساؤل یكون من خالل تبیین أهمیة و واإلجابة على هذا الت

  على الصعید الدولي

5,9

4,8

17,7

20,8

50,8

حصص القرات من تجارة الصین الخارجیة عام 

.………………………: الفصل الرابع 

 

نسبة كبیرة منها تستحوذ علیها االقتصادیات الكبرى 

  : القارات كالتالي

الشكل

:31m. 

یوضح لنا الشكل أن الشریك التجاري األكبر للصین عام 

ریة كانت مع قارتها األم حیث سجلت نسبالصین التجا

نضرا للعالقات التي تجمع بینهما ثم أوروبا وٕافریقیا ثم أسترالیا 20%

:  الثانيالمبحث 

الصین من بین أسرع االقتصادیات نموًا في العالم فتعتبر كقوة 

التصنیع، ومصدرة 

هذا ما نحاول إثباته من خالل اإلجابة على إشكالیة هذه الدراسةالرائدة اقتصادیا و 

یمكن إلستراتجیات تطویر الصادرات المساهمة في تعزیز المكانة االقتصاد هل" 

هل تعد الصادرات سر الریادة االقتصادیة للصین ؟و  العالمي ؟ 

واإلجابة على هذا الت

على الصعید الدولياالقتصادیة 

 

حصص القرات من تجارة الصین الخارجیة عام 

استرالیا 

افریقیا

أوروبا

أموریكا

آسیا
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  لصین كقوة على المستوى العالمي ابروز :المطلب األول 

ة الفاعلة  على الساحة كان اإلتحاد األوروبي و الوالیات المتحدة تمثل أقوى الجهات االقتصادی

حیث وقفت  في الوقت الحالي تغیر الوضع فهناك قوة االقتصادیة جدیدة على الساحة  العالمیةو ، العالمیة

كثیرا على على عكس الماضي فإن االقتصاد العالمي الیوم یعتمد ا و وعة من االقتصادیات الناشئة أمامهممجم

وذلك لتزاید حجمها االقتصادي ومعدل نموها وقابلیتها للموارد  وكانت أولها الصیناالقتصادیات الناشئة 

  في االقتصاد العالمي  الجدول الموالي یوضح تطور ترتیب الصین، و فیة الهائلةقوتها الدیموغراو 

تطور ترتیب الصین في االقتصاد العالمي حسب الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ): 15- 4(الجدول 

1978-2016  

  2016  2015  2010  2005  2000  1990  1978  العام

  1  1  2  2  2  15  29  المرتبة

Sourse:- Peng Sun .Almus Hashmati.International Trade and Its Effects Economic Growth in 

China,Discussion Paper N°5151 ,Institute For the Study of Labor ,Germany ,August,2010,p 8. 

- https://en.wikipedia.org 

یوضح لنا الجدول أن الصین احتلت مراتب عدیدة في االقتصاد العالمي ففي أواخر السبعینات احتلت 

وحافظت على المرتبة الثانیة لمدة  15بلغت المرتبة  1990و بدأت تتقدم تدریجیا حیث في عام  29المرتبة 

  .   عشر سنوات ثم احتلت الصدارة حتى الوقت الحالي

ملیار  59في السنوات الثالثین الماضیة من % 10معدل نمو سنوي بلغ  شهد االقتصاد الصینيحیث 

أدت األزمة المالیة العالمیة إلى خفض و ، 2011ترلیون دوالر عام  7,3إلى  1978دوالر أمریكي في عام 

فقط عام % 0,1فنمى بنسبة  2012آفاق نمو االقتصادیات المتقدمة فقد انكمش اقتصاد منطقة الیورو عام 

إعادة  هنا نقول أن األزمة أدت إلىو  2010ات المتحدة األمریكیة عام كذلك اقتصاد الوالی ىعانو ، 2013

معدل أضعاف تزایدت ثالثة عشت االقتصادیات الناشئة بسرعة و توزیع القوى االقتصادیة العالمیة حیث انت

  .1البلدان المتقدمة 

                                  

1 David Tentori ،Myriam Zandonini،Trends and Leadership Challenges in the Evolution of the Global 
Economic System ،transworld،marche 2013 valable sure :www، Transworld،Fp7consulte le : 02/04/2017  a 
22h:57m . 
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ة رائعة من التنمیة االقتصادیة لفحققت الصین تنمیة اقتصادیة أكثر حداثة فهي تشهد اآلن مرح

وتتضح  قوة الصین  ،خاللها نجاحات على مستویات كثیرةاالجتماعیة ألكثر من ثالثة عقود أسست من و 

ومنذ أواخر السبعینات انتقلت الصین من نظام مغلق  لالقتصاد العالمي من خالل العدید من النتائج 

أصبحت  2010ففي عام  - لعب دورا عالمیا رئیسیا ومخطط مركزیا إلى نظام أكثر توجها نحو السوق ی

لتشمل وتوسعت  وبدأت اإلصالحات بالتخلص التدریجي من الزراعة المجمعة، الصین أكبر مصدر في العالم

والالمركزیة المالیة، وزیادة االستقالل الذاتي لمؤسسات الدولة، ونمو القطاع  التحریر التدریجي لألسعار،

 ،ألوراق المالیة، ونظام مصرفي حدیث، واالنفتاح على التجارة الخارجیة واالستثمارالخاص، وتنمیة أسواق ا

وفى السنوات األخیرة جددت الصین دعمها للشركات المملوكة ، وقد نفذت الصین إصالحات بطریقة تدریجیة

، تعزیز الصناعات التنافسیة عالمیا ، وتطلعت الى"األمن االقتصادى"للدولة فى القطاعات التى تعتبر هامة 

وبعد أن حافظت الصین على عملتها مرتبطة ارتباطا وثیقا بالدوالر األمریكي لسنوات، انتقلت في یولیو 

 2008إلى أواخر  2005من منتصف  ،سلة من العمالت إلى نظام سعر الصرف الذي یشیر إلى 2005

٪، ولكن سعر الصرف ظلت مربوطة 20ریكي كان أكثر من التراكمي التقدیر الرنمینبي مقابل الدوالر األم

، عندما سمحت بكین استئناف التدریجي 2010تقریبا للدوالر من بدایة األزمة المالیة العالمیة حتى یونیو 

وقد ساهمت إعادة هیكلة االقتصاد وما نتج  ،وتقدیر وتوسیع نطاق التداول الیومي الذي یسمح للیوان للتذبذب

اسب في الكفاءة في زیادة الناتج المحلي اإلجمالي بأكثر من عشرة أضعاف منذ عام عن ذلك من مك

وقیاسا على أساس تعادل القوة الشرائیة الذي یعدل الفروق في األسعار، كانت الصین في عام  ،1978

  .1ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الوالیات المتحدة  2013

، لیضحي أكبر اقتصادات العالم، 2014مریكي منذ عام تجاوز حجم اقتصاد الصین حجم نظیره األ

بحسب تقدیرات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي اإلجمالي لدول العالم، مقومة وفقا لمنهجیة تعادل القوة 

التي تتیح قدرة أفضل وأكثر موضوعیة على القیاس  Purchasing Power Parity (PPP) الشرائیة

بلغ  جمالي من منهجیة تقویم الناتج المحلي اإلجمالي، وفقا ألسعار الصرف االسمیةالمقارن للناتج المحلي اإل

تریلیون دوالر، تمثل نحو  17,617، وفقا لهذا التقدیر، نحو 2014الناتج المحلي اإلجمالي للصین في عام 

                                  

1 China vs، United States valable sure : http://www،indexmundi،com/factbook/compare/china،united-states 
consulté  le :05/04/2017 a 16h:15m . 
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نما بلغ الناتج من حجم الناتج العالمي اإلجمالي في هذا العام، وفقا لمنهجیة التقدیر ذاتها، بی

تریلیون دوالر،  17,418المحلي اإلجمالي للوالیات المتحدة األمریكیة، في هذا العام، وفقا للتقدیر ذاته، نحو 

وأكدت أرقام العامین الالحقین، وفقا للتقدیر ذاته، هذا االتجاه 

وبلغ ،,ر اقتصادات العالم، مقیاسا بمنهجیة تعادل القوة الشرائیة

 19,814حجم الناتج المحلي اإلجمالي للصین، وفقا لتقدیرات البنك الدولي، بحسب هذه المنهجیة، نحو 

من الناتج العالمي اإلجمالي، لیزید الفارق بینه وبین 

تریلیون دوالر، بما یمثل نحو  18,036

، فإن تقریر آفاق االقتصاد 2016أما بالنسبة لعام 

جم الناتج المحلي ، قدر صندوق النقد الدولي ح

من حجم الناتج % 17,9تریلیون دوالر، تمثل نحو 

یمكن  و ، 1 من الناتج العالمي ,%15 6تریلیون دوالر لالقتصاد األمریكي، تمثل نحو

الوالیات المتحدة فق تعادل القوة الشرائیة للصین و 

2016  

  

،مؤسسة األهرام، متاح على 2017

 www،siyassa،org،eg: ،مؤسسة األهرام، متاح على  
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من حجم الناتج العالمي اإلجمالي في هذا العام، وفقا لمنهجیة التقدیر ذاتها، بی

المحلي اإلجمالي للوالیات المتحدة األمریكیة، في هذا العام، وفقا للتقدیر ذاته، نحو 

وأكدت أرقام العامین الالحقین، وفقا للتقدیر ذاته، هذا االتجاه  ،من الناتج العالمي اإلجمالي

ر اقتصادات العالم، مقیاسا بمنهجیة تعادل القوة الشرائیةنحو ترسیخ موقع اقتصاد الصین بعّده أكب

حجم الناتج المحلي اإلجمالي للصین، وفقا لتقدیرات البنك الدولي، بحسب هذه المنهجیة، نحو 

من الناتج العالمي اإلجمالي، لیزید الفارق بینه وبین % 17,35، تمثل نحو 2015تریلیون دوالر في عام 

036األمریكي، الذي بلغ حجم ناتج المحلي اإلجمالي نحو 

أما بالنسبة لعام ، من الناتج العالمي اإلجمالي في هذا العام

، قدر صندوق النقد الدولي ح2016العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 

تریلیون دوالر، تمثل نحو  21,269اإلجمالي للصین، وفقا للمنهجیة ذاتها، بنحو 

تریلیون دوالر لالقتصاد األمریكي، تمثل نحو 18,562

  توضیح ذلك من خالل الشكل التالي

فق تعادل القوة الشرائیة للصین و نسبة الناتج المحلي اإلجمالي و  ) :1

2016-2014األمریكیة للفترة 

2017عدد ینایر ، الصعود الصیني إلى الالقطبیة،مجلة السیاسة الدولیة

www.siyassa.org.eg  15:54:الساعة : 11/04/2017:تاریخ اإلطالع. 

                                  

،مؤسسة األهرام، متاح على  2017مجلة السیاسة الدولیة، عدد ینایر الصعود الصیني إلى الالقطبیة،

15h :54m.  

2015 2016

.………………………: الفصل الرابع 

 

من حجم الناتج العالمي اإلجمالي في هذا العام، وفقا لمنهجیة التقدیر ذاتها، بی % 16,32

المحلي اإلجمالي للوالیات المتحدة األمریكیة، في هذا العام، وفقا للتقدیر ذاته، نحو 

من الناتج العالمي اإلجمالي% 16,14تمثل 

نحو ترسیخ موقع اقتصاد الصین بعّده أكب

حجم الناتج المحلي اإلجمالي للصین، وفقا لتقدیرات البنك الدولي، بحسب هذه المنهجیة، نحو 

تریلیون دوالر في عام 

األمریكي، الذي بلغ حجم ناتج المحلي اإلجمالي نحو االقتصاد 

من الناتج العالمي اإلجمالي في هذا العام 15,79%

العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 

اإلجمالي للصین، وفقا للمنهجیة ذاتها، بنحو 

562العالمي، مقابل 

توضیح ذلك من خالل الشكل التالي

13-4(الشكل 

الصعود الصیني إلى الالقطبیة،مجلة السیاسة الدولیة، مالك عوني: المصدر 

 www.siyassa.org.eg

                                 

الصعود الصیني إلى الالقطبیة،مالك عوني،   1

←:54m ,11/04/2017 

الصین

الو م أ 
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مقابل هذه المنهجیة في تقدیر أحجام االقتصادات العالمیة، التي تضع االقتصاد الصیني في 

دراتها، یحتفظ االقتصاد األمریكي بموقعه كأكبر اقتصاد على مستوى العالم، عند قیاس الناتج المحلي اص

استنادا إلى أسعار الصرف االسمیة، حیث یقدر صندوق النقد الدولي، بحسب هذا القیاس، حجم اإلجمالي، 

 ,%24 7تریلیون دوالر، تمثل نحو 18,562بنحو  2016الناتج المحلي اإلجمالي للوالیات المتحدة في عام 

من  15,1حو تریلیون دوالر لالقتصاد الصیني، تمثل ن 11,392من حجم االقتصاد العالمي، مقابل نحو 

ومع ذلك، فإنه حتى مع استمرار احتفاظ االقتصاد األمریكي بصدارته القتصادات  1 حجم االقتصاد العالمي

إال ان هاذ جعل الصین تحث متفوقا على االقتصاد الصیني،  العالم من حیث الحجم وفقا لهذه المنهجیة

  .بها االقتصاد األمریكي نفسها على العمل أكثر فأكثر لتحقیق معدالت نمو مرتفعة تتجاوز

  )جماليالناتج المحلي اإل(مساهمة الصین في االقتصاد العالمي :المطلب الثاني 

تعد التجربة الصینیة من النماذج الدولیة المتمیزة و الفریدة من نوعها بفضل المراحل الشاقة من   

صاد السوق القائم على قتالتي مكنتها من التحول إلى االتي قامت بها الحكومة الصینیة و اإلصالحات 

كانت لها مساهمة وبذلك احتلت الصین مراتب علیا و هذا ما جعلها من أسرع االقتصادیات نموا المنافسة و 

  .كبیرة في االقتصاد العالمي 

  الجدول الموالي یبین  تطور نسبة مساهمة الصین في الناتج المحلي العالمي لفترة طویلة من الزمن و 

  2016-1978نسبة مساهمة الصین في االقتصاد العالمي للفترة تطور ):16- 4(الجدول 

  2016  2009  2008  2004  2000  1990  1978  السنة

  %11,5  %8,9  %7,9  %6,2  %3.9  %1,9  %1  النسبة

Sourse :- Peng Sun ,Almus Hashmati,International Trade and Its Effects Economic Growth in 

China,Discussion Paper N°5151 ,Institute For the Study of Labor ,Germany ,August,2010, P10. 

 https://en.wikipidia.org 

  :لتوضیح هذا التطور نالحظ الشكل المواليو 

  

                                  

 نفس المرجع السابق  1
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  2016-1978نسبة مشاركة الصین في االقتصاد العالمي للفترة ) : 14-4(الشكل

  

 )19-4(من إعداد الطالبة باالعتماد الجدول :المصدر

من خالل الشكل نالحظ أن نسبة مشاركة الصین في االقتصاد العالمي في نمو متزاید خالل الفترة 

أستمر في التزاید حتى بلغت نسبة و  %1، حیث كانت نسبة مشاركة في بدایة المرحلة 1978-2016

  .عام  %11,5المشاركة 

تحتل المرتبة التاسعة و هذا ما جعل الصین تحتل مراتب مهمة في االقتصاد العالمي حیث كانت  

- 2000خالل الفترة و  1995ت إلى المرتبة الثالثة في تقدمو  1990والمرتبة الخامسة عام  1985عام 

المرتبة حتى حافظت على هذه و  2013المرتبة األولى ابتداء من كانت في المرتبة الثانیة  لتحتل   2010

  .التطور الذي سجلته الصین وهذا ما یعكس النمو و  1 2016عام 

  مساهمة الصین و مكانتها في التجارة العالمیة :المطلب الثالث 

في ظل تنامي دور الصین في االقتصاد العالمي بمساهمة كبیرة في الناتج المحلي العالمي تبعه دور   

تتفوق علیها لتحتل المرتبة حم الوالیات المتحدة األمریكیة و ما جعلها تزاهذا عال للصین في التجارة العالمیة و ف

أصبحت سلعها تغزو األولى في التجارة العالمیة حیث أصبحت الصین هي المصدر األول في العالم حیث و 

لفترة الصین في التجارة العالمیة خالل ا ترتیب مكانةهذا ما یثبته الجدول الموالي الذي یوضح  العالم كله، و 

1978-2016 . 

                                  

1 Peng Sun,Almus Hashmati , op cit,p 10. 
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  2016-1978ترتیب الصین في التجارة العالمیة للفترة  ):17- 4(الجدول

  2016  2008  2004  2000  1990  1978  السنوات

  1  3  3  8  15  29  الترتیب العالمي 
  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على : المصدر

 Peng Sun .Almus Hashmati.International Trade and Its Effects Economic Growth in China,Discussion 

Paper N°5151 ,Institute For the Study of Labor ,Germany ,August,2010,P10. 

  صبحي إبراهیم مقار،التجربة الصینیة في التصدیر متاح على: www.alhewar.org ; 21/10/2017 ;21:25 

  2016،207تقریر أكتوبر ، ضعف الطلب األعراض و العالجآفاق االقتصاد العالمي،، الدوليصندوق النقد . 

فتعتبر بذلك الصین مساهم نشط في التجارة العالمیة و أفقدت الوالیات المتحدة األمریكیة المرتبة 

حصة كبیرة األولى و أصبحت الصین تضیف المزید من التطور في حركة التجارة العالمیة باستحواذها على 

یعتبر تصدر الصین للدول في التجارة العالمیة مكسب كبیر بالمقارنة مع الدول األخرى ألن ما و ، في السوق

ستقدمه الصین لالقتصاد العالمي ال تستطیع أي دولة أخرى تقدیمه لما تتمیز به صادرات الصین من المزایا 

ناتج عن انخفاض سعر صرف الیوان فض الالتي ال تتوفر في صادرات أي دولة أخرى مثل السعر المنخ

كذلك العمالة منخفضة األجر في المجتمع الصیني باإلضافة إلى التكنولوجیا المتطورة التي جلبتها الشركات و 

  .األجنبیة الوافدة إلى الصین بعدد كبیر

  الصادرات كمدخل لقوة الصین :المبحث الثالث 

ما یثبت ذلك هو و اكتسبت الصین قوة اقتصادیة  جعلتها تحتل مراتب هامة في االقتصاد العالمي 

هي نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الذي یعبر التي تعرضنا لها في هذا المبحث و بعض المؤشرات 

التنمیة االقتصادیة لدفع عجلة  عن مستوى رفاهیة السكان و مستوى التصنیع حیث تمثل الصناعة أداة مهمة

یعكس القدرة التصنیعیة للدولة ومستوى  مؤشر الصادرات الصناعیة الذيو ، تعبر عن مستوى تقدم الدولو 

أخیرا مؤشر و ، مهارة العمالةفي الصناعة الذي یعبر عن كفاءة و مؤشر نسبة الید العاملة التقدم التكنولوجي و 

  .إنتاج و استهالك الطاقة 

رات تبعا للدراسة النظریة في الفصل األول التي توضح أن هذه المؤشرات وتمت دراسة هذه المؤش

لصادرات في تحسین هذه في هذا الصدد حاولنا إظهار تأثیر او ، هي األنسب لقیاس قوة الدولة اقتصادیا

 .ریادتها عالمیاین كقوة اقتصادیة و هذا ما یثبت أن الصادرات هي الدافع الرئیسي وراء بروز الصالمؤشرات و 
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  مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي: المطلب األول 

ال شك أن النمو االقتصادي الكبیر للصین قد جاء بشكل كبیر مدفوعًا بالصادرات الضخمة للصین   

ونشیر هنا إلى  ،والتي أدت إلى فوائض كبیرة في الحساب الجاري بشكل خاص ومیزان المدفوعات بشكل عام

مقابل فائض (ملیار دوالر  223,74بلغ حوالي  2013في حسابها الجاري عام  تحقیق الصین فائضاً 

  : عجزا كما هو موضح في الجدول الموالي الدول األخرى مقابل ذلك حققت  ،)2000ملیار عام  20,52

  2013 -2000الحساب الجاري لمجموعة من الدول لعامي ):18- 4(الجدول

  ملیار دوالر:الوحدة

  2013  2000  البلد

  223,74  20,52  الصین

  451,46  416,32-   الوالیات المتحدة األمریكیة

  57,09-   18,58  كندا

  43,41-   19,32  فرنسا

  0,23-   2,22-   إیطالیا

  61.06  119,63  الیابان 

  69,1-   42,94-   بریطانیا 

، ،بیروت398المصارف العربیة،البنك العربي،العدد الصین في حرب العمالت تأخذ االقتصاد العالمي رهینة،مجلة إتحاد ، مازن حمود:المصدر  

  .47،ص2014لبنان،ینایر 

عند المقارنة مع الدول قت فائض كبیر في الحساب الجاري و من خالل الجدول نالحظ أن الصین حق

مقابل عجز بلغ ( 2013ملیار دوالر عام  451,46عجزًا بلغ  حققت الوالیات المتحدةاألخرى نجد أن 

 18,58كما نشیر إلى أنه وخالل الفترة نفسها انتقلت كندا من فائض  ،)2000دوالر عام ملیار  416,32

ملیار، وٕایطالیا من  43,41ملیار إلى عجز  19,32ملیار، وفرنسا من فائض  57,09ملیار إلى عجز 

ملیار،  61,06ملیار إلى فائض  119,63ملیار، والیابان من فائض  0,23ملیار إلى عجز  2,22عجز 

  .ملیار 69,1ملیار إلى عجز  42,94یطانیا من عجز وبر 

قیم الصادرات لع القرن الجدید هي  زیادة نسب و یكمن السبب الرئیسي في  تفوق الصین في مطو 

  :حیث تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي قیمة كبیرة كما هو مبین في الجدول التالي 
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  2000/2015مساهمة الصادرات الصینیة  في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة  : )19- 4(الجدول

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  GPD 20,7  20  22,3  26,6  30,6  33,7  35,7  34,9الصادرات من %نسبة 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

  GPD  31,7  23,7  26,2  25,5  24,2  24,5  24,1  22,1الصادرات من %نسبة 

 02/03/2017:تاریخ اإلطالع  databank,org, :متاح على الكتاب السنوي لإلحصاء,صندوق النقد الدولي ,مؤشرات التنمیة العالمیة: المصدر 

  .14:14 :الساعة 

نالحظ أن نسبة مشاركة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي للصین معتبرة  الجدولمن خالل 

% 34,9استمرت في الزیادة فسجلت و  2000عام % 20,7فسجلت  2007وكانت تتزاید باستمرار حتى عام 

تعتبر هذه النسبة هي األعلى خالل الفترة المدروسة و ذلك بسبب االرتفاع الهائل لحجم   2007عام 

بدأت القیمة في التناقص ادراتها و الصینیة إلتباع الحكومة الصینیة إستراتیجیة محكمة في تنمیة صالصادرات 

تي تأثرت بها جمیع ال 2008هذا بسبب أوال األزمة العالمیة لعام و  2015عام % 22,1حتى بلغت 

  .ثانیا  تناقص الطلب العالمي على الصادرات الصینیة االقتصادیات ومنها الصین و 

اتیجیة القائمة على التصدیر تبنت إستراتیجیة مفادها إعطاء األولویة للصناعات اإلستر الصین 

حققت اإلغراق التجاري من خالل االعتماد على التمییز السعري الذي حقق للصین میزات مطلقة بفضل و 

لثمن ة االسلع منخفضة الثمن إال أن الصین تحولت خالل النصف الثاني من التسعینات إلى الصناعات عالی

یعتمد  ازدادت حصة الصادرات الصینیة إلى آسیا على حساب دول الجوار التيتصدر إلى أوروبا و أمریكا و 

    .1منه أصبحت الصین هي المنافس الوحید للدول الصاعدة نموها أیضا على التصدیر و 

   :2لهذه األهمیة للصادرات الصینیة نتائج منها و 

 كما أنها خامس أكبر  ،الصین هي أكبر مصدر للسلع التجاریة وثاني أكبر مستورد لها 2010عام  فمنذ

  .مصدر وثالث أكبر مستورد للخدمات التجاریة

                                  

  . 177ابراهیم االخرس،أسرار تقدم الصین،  مرجع سابق، ص   1 

 02/03/2017 متاح على  http://www ،alarabiya،net←،كیف تحول اقتصاد الصین إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمي؟ ،مایا جریدیني 2 

←13h :23m.  
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  تریلیون دوالر 3,2لدى الصین أكبر احتیاطیات بالعملة األجنبیة بلغة.  

  دوالرًا للفرد عام  155ضعفا من  40وقد نجحت الصین في رفع الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بأكثر من

  . 2015دوالرًا عام  6400إلى نحو  1978

  ،قامت الصین بتخفیض مستویات الفقر واالرتقاء باقتصادها بفضل تحولها إلى مركز تصنیع للعالم

متخصصة بتجمیع المنتجات محلیا باالعتماد على الید العاملة الرخیصة نسبیا وتصدیر السلع الرخیصة 

  .لجمیع الدول

وقد لعب قطاع التجارة الخارجیة دورًا هاما في دعم نمو االقتصاد الصیني وخلق الوظائف، حیث ساهمت 

ویساهم بتسعین  2012و 2010من إجمالي الناتج المحلي الصیني بین% 75شركات القطاع الخاص بنحو 

  .في المئة من الصادرات

  اإلجمالينصیب الفرد من الناتج المحلي  متوسط:الثانيالمطلب 

عن مستوى رفاهیة السكان  حیث یمثل مل رد عن الوضع االقتصادي للدولة و یعبر نصیب الف

في هذا الصدد سنقوم و ، هو یعبر عن القوة االقتصادیة للدولةفرد من الناتج المحلي اإلجمالي و یحصل علیه ال

ا هو موضح في الشكل كم 2016-2000ذلك خالل الفترة الفرد من الناتج المحلي الصیني و بعرض نصیب 

  الموالي

   2016-2000نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للصین خالل الفترة ):20 - 4(الجدول  

الناتج المحالي   السنة

  )ملیون دوالر (اإلجمالي

نصیب الفرد من الناتج 

  )دوالر للفرد(

2000  1198  946  

2001  1324  1038  

2002  1454  1132  

2003  1641  1270  

2004  1932  1486  

2005  2237  1711  

2006  2658  2022  
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2007  3552  2696  

2008  4599  3472  

2009  5110  3839  

2010  6101  4560  

2011  7573  5634  

2012  8560  6338  

2013  9608  7078  

2014  10484  7685  

2015  11065  8070  

2016  11207  8105  

Source :Bulletin économique de la chine, trésor direction general Service, Economique 

Régional de Pékin, n° 2- juin 2008, p   11 ,et n° 85 janvier 2016 ,p 23. 

یمكن إرجاع النمو الكبیر و الناتج المحلي اإلجمالي للصین یتزاید باستمرار نالحظ أن  الجدولمن خالل 

  : 1الذي یشهده الناتج المحلي اإلجمالي الصیني إلى

 شراء التجهیزات الجدیدة و السبب وراء تراكم رأس المال في سمح بتحسین القدرات اإلنتاجیة و  رأس المال

 .االقتصاد الصیني هو ارتفاع معدل االدخار حیث یلعب دورا محوریا في نمو االقتصاد الصیني 

 نتاجیة في الصین منها مو فساهمت عدة عوامل في تحسین اإلن اإلنتاجیة تساهم بثلث النتحسی

 .تحسین البیئة القانونیة وجیا و البنى التحتیة والتعلیم و التكنول

  قطاع الخدمات العمال من الزراعة إلى الصناعة و أشار البنك الدولي إلى أن انتقال عدد كبیر من

  .سنویا %1,5یحرض النمو بمعدل 

  دوالر 946حیث كان هذه الزیادة في الناتج المحلي اإلجمالي للصین یتبعه زیادة في نصیب الفرد منه و 

تسعة أضعاف لقیمة حوالي  2016تتضاعف حتى بلغت عام وبدأت قیمته تتزاید و  2000للفرد عام  

فإن الصین  2013تقریره لعام حسب صندوق النقد الدولي في و ، دوالر للفرد 8105كانت قیمته بدایة الفترة و 

                                  

  . 139،  ص مرجع سابقعبد الرحمان بن سانیة،    1
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تصنف ضمن الدول ذات الدخل المتوسط األعلى رغم أنها مصنفة األولى عالمیا من حیث الناتج المحلي 

  . اإلجمالي

للدولة  كما قلنا سابقا أن نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي هو مؤشر على مستوى االقتصاديو 

سبب وراء الزیادة في هذا الدخل إلى الزیادة في الصادرات حیث یمكن أن نرجع الومستوى رفاهیة السكان و 

ذلك من الناتج و تبعا لذلك یزید دخل الفرد ه قیمة الناتج المحلي اإلجمالي و عند زیادة قیمة الصادرات تزید مع

بنسبة  في حالة الصین فإن الصادرات تساهمت قیمة الناتج المحلي اإلجمالي و ألن الصادرات هي أحد مكونا

منه فأي زیادة طفیفة في قیمة الصادرات تؤدي إلى الزیادة في الناتج المحلي بیرة في الناتج المحلي و ك

كما أوضحنا فیما سبق أن الصادرات الصینیة في تزاید مستمر و ، اإلجمالي و منه الزیادة في  دخل الفرد منه

یمكن لناتج المحلي اإلجمالي و فرد من اتساعد في زیادة  دخل الا یعني أن زیادة الصادرات تؤدي و فهذ

  . توضیح من خالل الشكل الموالي

تطور الصادرات و الناتج المحلي اإلجمالي و نصیب الفرد منه في الصین للفترة ): 15-4(الشكل 

2000-2016  

  

  )9- 4(، )18-4(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدولین : المصدر 

فرد من الناتج المحلي الصادرات هي الدافع وراء زیادة نصیب الحاولنا من خالل الشكل أن نبین أن 

باعتبار أن نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي هو مؤشر مهم لقیاس القوة االقتصادیة للدولة اإلجمالي و 

بلوغها المرتبة هي المؤثر األكبر في دفع الصین وجعلها قوة اقتصادیة كبرى و یمكن أن نستنتج أن الصادرات 

  .   األولى في االقتصاد الدولي
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  و الید العاملة في التصنیع مؤشر مستوى التصنیع و الصادرات المصنعة :الثالثالمطلب 

المجتمعات كونها المفتاح األـساسي لعملیة ما على تقدم الدول و تعد الصناعة وسیلة جوهریة تعمل دو 

مدربة و رأسمال و أسواق و وسائل نقل أیدي عاملة وال تصنیع بدون مواد خام و ، التنمیة االقتصادیة

التكنولوجیا لهذا فالتصنیع یعد محور التحدیث االقتصادي و كما هو متعارف علیه الفرق بین اقتصادیات 

   .الدول المتقدمة و الدول النامیة یكمن في التصنیع

   مؤشر مستوى التصنیع: الفرع األول 

  األخیرة السنواتنماذج التصنیع العالمیة و لكن خالل التصنیع في الصین بدأ متأخرا نسبیا مقارنة مع 

  سوقكانت الصناعة هي محرك النمو في الصین و شهدت تغیرات كثیرة مثل تحریر النشاطات و تطور  

شدیدة المنافسة مع بروز العبین جدد هم الشركات متعددة الجنسیات و ازدهار قطاعات جدیدة و مكاسب 

  : و هذا ما جعل قطاع التصنیع ینمو یوم بعد یوم كما هو موضح في الجدول الموالي ،1إنتاجیة 

  2015-2008تطور اإلنتاج الصناعي في الصین للفترة (%) نسبة :   )21- 4(الجدول

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  5,9  6,9  7,6  7,9  10,8  12,1  8,7  9,9  النسبة

Source :FranÇoise lemoine et others ,the geographic pattern of china ‘s growth and gonvergence within 

industry ,working paper N 2014-04 ,centre d’etudes prospectives et d’information internationales 

,paris,2014 ,p40 . 

خالل الفترة  متذبذبةلصین من خالل الجدول نالحظ أن نسبة تطور اإلنتاج الصناعي  في ا

یدل على التقدم  و هذه النسبة معتبرة و هذا  %8,72و منه تم حساب المتوسط الذي وجدت قیمته المدروسة 

الكبیر الذي حققته الصین في مجال الصناعة و كذلك الطلب العالمي المتزاید على المنتجات الصینیة 

  و هذا ما یجعلنا نقول أن قطاع الصناعة ، لب المحليباإلضافة إلى الطو منه زیادة الصادرات المصنعة 

 : یحقق قیمة مضافة كما هو مبین في الجدول الموالي 

  

                                  

  .64،مرجع سابق، صاالقتصاد الصینيفرانسواز لوموان،   1
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   حصة الصناعة من القیمة المضافة في الصین): 22- 4(الجدول 

  1014-2010  2007-2000  1990  1980  1970  السنة

  48,2  45,6  32,5  32,4  22,8  )%(النسبة 

Sourse:United Nation Conference On Trade and Development ,Trade and Development ,Structural 

Transformation For Inclusive and Sustaind Growthe ,Report 2016,p65.  

المضافة للصین في تزاید مستمر حیث كانت  من خالل نالحظ أن مساهمة الصناعة في  القیمة

  . 2014عام  %48,2و  2000عام  %45,6و استمرت في التزاید محققة نسبة  1970عام  22,8

و من جهة أخرى نالحظ أن الصین هي الدولة التي تمتلك أعلى نسبة لمشاركة الصناعة في القیمة    

  قدرها بنسبة  و تایالندا  %40و تلیها مالیزیا بنسبة فاحتلت المرتبة األولى بین الدول  2014المضافة لعام 

  .1لنفس العام  38,2%

و أجمع علماء االقتصاد على أن االزدهار و التطور األكبر في الصین  كان لقطاع الصناعة و ما 

 MADE IN- صنع في الصین" د ذلك حجم السلع المصنعة التي تغزو العالم كله و المكتوب علیها ییؤ 

CHINA  "ذا ما أدخل الصین في عملیة التنمیة االقتصادیة من أوسع أبوابها باإلضافة إلى وجود و ه

و انتقلت الصین من مرحلة التصنیع ، تكنولوجیا حدیثة و عمالة ماهرة لدیها الوعي و االنتماء و اإلدراك

ات نحو القائم على إحالل الواردات إلى التصنیع من أجل التصدیر حیث اتجهت منذ بدایة التسعینی

الصناعات الصغیرة لكونها قادرة على امتصاص أعداد كبیرة من العمالة و كذلك لندرة عنصر رأس المال و 

و ، لكي تلتحق بركب التقدم و الصعود تحولت إلى الصناعة الخدمات و مواكبة االقتصادیات المتعولمة

ة الكبرى من حیث جودتها لكن صناعة الصین القائمة على الخدمات  لیست كمثیالتها من الدول الصناعی

و هذا ما یجعل ، 2تتمتع بمیزة نسبیة نتیجة انخفاض أسعارها كونها قائمة على سیاسة التمییز السعري 

  الصناعة هي القطاع المسیطر على الناتج المحلي اإلجمالي للصین على حساب القطاعات األخرى الزراعة 

  و الخدمات كما هو موضح في الشكل الموالي 

                                  

1 United Nation Conference On Trade and Development ,Trade and Development ,Structural Transformation 

For Inclusive and Sustaind Growthe ,Report 2016,p68.  
  . 231،  مرجع سابق،صاسرار تقدم الصینابراهیم االخرس،  2

  



  إستراتیجیة تنمیة الصادرات كمدخل لبلوغ الصین الریادة العالمیة

  2011-2000حصة الصناعة من الناتج المحلي اإلجمالي للصین في الفترة 

Sourse:CHINA SERVICES SECTOR ANALYSIS,www.intracen.org/…/sector/ 

الشكل یوضح مساهمة القطاعات الثالثة الزراعة و الصناعة و الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي 

و من خالله نالحظ أن قطاع الصناعة هو الذي یساهم بنسبة كبیرة في الناتج 

و هذا  %10و أخیرا قطاع الزراعة بنسبة 

نسبة الصادرات المصنعة یعكس القدرة التصنیعیة للدولة و هذا ما أثبتناه في الفرع السابق و 

  في الجدول الموالي 2016- 2005

  2016-2005نسبة الصادرات الصناعیة من إجمالي الصادرات الصینیة للفترة 

  )%(النسبة الصادرات الصناعیة 

88,21%  

94,74%  

94,55%  

94,82%  

95,09%  

95,18%  

95,8%  

sourse : - Gordon H. Hanson, Raymond Robertson,

Developing Countries,valable sure ;  https://gps.ucsd.edu/_files/.../hanson_publication_it_china
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حصة الصناعة من الناتج المحلي اإلجمالي للصین في الفترة ): 16

CHINA SERVICES SECTOR ANALYSIS,www.intracen.org/…/sector/  

الشكل یوضح مساهمة القطاعات الثالثة الزراعة و الصناعة و الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي 

و من خالله نالحظ أن قطاع الصناعة هو الذي یساهم بنسبة كبیرة في الناتج ، 2011- 2000

و أخیرا قطاع الزراعة بنسبة %43ثم یلیه قطاع الخدمات بنسبة  %47المحلي اإلجمالي بنسبة 

  .  ما یعكس انتعاش قطاع الصناعة في الصین

  نسبة الصادرات المصنعة 

نسبة الصادرات المصنعة یعكس القدرة التصنیعیة للدولة و هذا ما أثبتناه في الفرع السابق و 

2005للفترة   اآلن سوف نعرض نسبة الصادرات الصناعیة في الصین

نسبة الصادرات الصناعیة من إجمالي الصادرات الصینیة للفترة ): 2

النسبة الصادرات الصناعیة   تالسنوا

2005  88,21

2007  94,74

2008  94,55

2010  94,82

2012  95,09

2014  95,18

2016  

Raymond Robertson, China and the Manufacturing Exports of Other 

https://gps.ucsd.edu/_files/.../hanson_publication_it_china

.………………………: الفصل الرابع 

 

6-4(الشكل 

  

  

  

  

الشكل یوضح مساهمة القطاعات الثالثة الزراعة و الصناعة و الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي 

2000للصین للفترة 

المحلي اإلجمالي بنسبة 

ما یعكس انتعاش قطاع الصناعة في الصین

نسبة الصادرات المصنعة : الفرع الثاني

نسبة الصادرات المصنعة یعكس القدرة التصنیعیة للدولة و هذا ما أثبتناه في الفرع السابق و مؤشر 

اآلن سوف نعرض نسبة الصادرات الصناعیة في الصین

23- 4(الجدول 

China and the Manufacturing Exports of Other 

https://gps.ucsd.edu/_files/.../hanson_publication_it_china-exports.pdf. 
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- Exporte Trade in China –Statistics and Facts , valable sure ; https://www.statista.com/topics/1456/export-

in-china/ 

یبین لنا الجدول أن نسبة الصادرات الصناعیة تشكل نسبة كبیرة من إجمالي صادرات الصین حیث كانت 

و بلغت   2007عام  %94,74و تزایدت النسبة خالل فترة الدراسة فأصبحت  2005عام  88,21%

جعل الصین دولة  الصینیة وو ھذا ما یساھم في تنمیة الصادرات  %95,18بنسبة  2014ذروتها عام 

    صناعیة كبرى و لھا مشاركة ھامة في الصادرات الصناعیة العالمیة و الجدول الموالي یوضح ذلك 

  2015-1980مساهمة و ترتیب الصین في  الصادرات الصناعیة العالمیة للفترة ):24- 4(الجدول 

  2015  2009  2000  1990  1980  السنة

  18,6  13,5  4,7  1,9  0,8  )%(النسبة

  2  2  4  5  7  الرتبة

 Sourse: United Nation ,World Economic Situation Prospects ,2016,p 105.  

یبین الجدول أن نسبة الصادرات الصناعیة الصینیة في تزاید مستمر حیث كانت شبه منعدمة في 

 2000بمرتبة خامسة و في عام  1990عام  %1,9بدایة الفترة بمرتبة سابعة ثم بدأت في الظهور بنسبة 

بمرتبة رابعة و بعد تسعة سنوات احتلت المرتبة الثانیة بعد اإلتحاد األوروبي بنسبة  4,7%كانت نسبتها 

مع محافظتها  %18,6كانت نسبة الصادرات الصناعیة من اإلجمالي العالمي  2015و في عام  13,5%

و بهذه الصین كانت ضمن العشر دول األولى المصدرة و ، وبيعلى المرتبة الثانیة بعد اإلتحاد األور 

  .  1980المستوردة للمصنوعات ابتداء من 

  نسبة الید العاملة في التصنیع :الفرع الثالث

الفرد الصیني بحبه للعمل و یعتبر العمل عنده شيء موقر و عظیم و هذا بسبب طبیعته و  یتمیز

ثقافته كما هو معروف عند جمیع الشعوب و هذا ما نتج عنه مستویات كبیرة للتشغیل، و الجدول الموالي 

  . یوضح ذلك

  2015-2000نسبة التشغیل في الصین للفترة :  )25- 4(الجدول

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  58,3  58,1  58  57,9  57,6  57,4  57,2  56,9  %نسبة التشغیل
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  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  56,4  56,5  56,6  56,6  56,7  56,8  58,4  58,3  %نسبة التشغیل

Source : Bulletin économique de la chine, trésor direction general Service, Economique Régional de Pékin, n° 

2- juin 2008, p   11 ,et n° 85 janvier 2016 ,p 23. 

فهي % 57من خالل الجدول نستنتج أن متوسط نسبة العمال من إجمالي سكان الصین تشكل حولي 

قطاع حیث یحتاج نسبة معتبرة رغم أن عدد كبیر منها یتواجد في قطاع الزراعة و هذا راجع أوال لطبیعة ال

لعدد كبیر من الید العاملة بالمقارنة مع القطاعات األخرى و كذلك هذا راجع ألصل سكان الصین حیث 

 2004- 2000خالل الفترة % 57فكانت نسبة التشغیل حوالي  ،نسبة كبیرة منهم یشتغلون في قطاع الزراعة

في الفترة % 56و عاودت االنخفاض لتسجل نسبة  2009-2005خالل الفترة % 58ثم ارتفعت لتصل إلى 

تشمل حیث األخیرة و على العموم فهذه النسبة جیدة و ذلك راجع لسیاسة التشغیل المتبعة في الصین  

  :1مجموعة من النقاط نذكر منها

  فتح قنوات التوظیف والعمل على إیجاد فرص عمل من خالل االهتمام بالطلب المحلي و الحفاظ على

 .معدل النمو االقتصادي و تعدیل الهیكل االقتصادي

  االستفادة من إعادة الهیكلة الصناعیة وتطویر القطاعات الخدماتیة، خاصة خدمة تطویر المجتمع وتنمیة

 .إلیجاد فرص عملقطاع السیاحة و التجارة 

  تشجیع المؤسسات الخاصة والعمل الحر والمؤسسات األجنبیة المستثمرة و أسهم الشركات المحدودة التي

یمكن أن توفر حجم كبیر من الوظائف، إضافة لتعدیل هیكل المؤسسات و تشجیع الشركات الصغیرة 

 .والمتوسطة

  كثیفة العمالة و الشركات التي لدیها حصص االستفادة من موارد العمالة الوفیرة و تطویر الصناعات

 .طلب جیدة في السوق

 الدوام الجزئي، الدوام : تشجیع الموظفین المسرحین من خالل إیجاد أشكال مرنة من العمل للعاطلین مثل

  . المؤقت و األعمال الموسمیة

                                  

ملتقى دولي حول إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة و تحقیق ، وضعیة البطالة و إستراتیجیة التشغیل في الصین، عائشة بن عطا اهللا 1

  .10ص ، 2011نوفمبر  16- 15المسیلة، جامعة، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، التنمیة المستدامة



  إستراتیجیة تنمیة الصادرات كمدخل لبلوغ الصین الریادة العالمیة

 1: ساسیةثالث نقاط أو تتمثل في 

 .العرض الكبیر للید العاملة و البنیة غیر العقالنیة للعمالة المتواجدة 

   .تشابك الطلب على الوظائف بین القوى العاملة الجدیدة و العمالة المسرحة المعاد توظیفها

الحضریة و انخراطهم ضغط العمالة الحضریة وفي نفس الوقت انتقال العمالة من الریف إلى المناطق 

حیث  ، أما فیما یخص نسبة الید العاملة في الصناعة فنجدها أقل من نسبتها في الزراعة و الخدمات

نجدها تتمركز بنسبة عالیة في قطاع الزراعة ثم یلیها قطاع الخدمات ثم نجد قطاع الصناعة یمتلك أقل نسبة 

  2010-2000نسبة الید العاملة في القطاعات الثالثة في الصین للفترة 

Sourse:CHINA SERVICES SECTOR ANALYSIS,www.intracen.org/…/sector/ 

الحظنا أن أقل نسبة في الید العاملة كانت لقطاع الصناعة رغم االنتعاش الكبیر لهذا القطاع كما 

الحظنا سابقا و هذا ما یؤكد أن قطاع الصناعة الصینیة ال یعتمد كثیرا على الید العاملة بل یستخدم أكثر 

متطورة التي دخلت إلى الصین عن التكنولوجیا المتطورة و المكننة و هذا راجع للكم الهائل للتكنولوجیا ال
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و تتمثل في  تحدیات التشغیل في الصینو رغم هذه السیاسة إال أن هناك 

العرض الكبیر للید العاملة و البنیة غیر العقالنیة للعمالة المتواجدة 

تشابك الطلب على الوظائف بین القوى العاملة الجدیدة و العمالة المسرحة المعاد توظیفها

ضغط العمالة الحضریة وفي نفس الوقت انتقال العمالة من الریف إلى المناطق 

  .في القطاع غیر الرسمي أو العمالة المؤقتة

أما فیما یخص نسبة الید العاملة في الصناعة فنجدها أقل من نسبتها في الزراعة و الخدمات

نجدها تتمركز بنسبة عالیة في قطاع الزراعة ثم یلیها قطاع الخدمات ثم نجد قطاع الصناعة یمتلك أقل نسبة 

  العاملة كما هو موضح في الشكل الموالي 

نسبة الید العاملة في القطاعات الثالثة في الصین للفترة 

ANALYSIS,www.intracen.org/…/sector/  

الحظنا أن أقل نسبة في الید العاملة كانت لقطاع الصناعة رغم االنتعاش الكبیر لهذا القطاع كما 

الحظنا سابقا و هذا ما یؤكد أن قطاع الصناعة الصینیة ال یعتمد كثیرا على الید العاملة بل یستخدم أكثر 

التكنولوجیا المتطورة و المكننة و هذا راجع للكم الهائل للتكنولوجیا ال

  .طریق الشركات متعددة الجنسیات
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و رغم هذه السیاسة إال أن هناك 

العرض الكبیر للید العاملة و البنیة غیر العقالنیة للعمالة المتواجدة : أوالً 

تشابك الطلب على الوظائف بین القوى العاملة الجدیدة و العمالة المسرحة المعاد توظیفها: ثانیاً 

ضغط العمالة الحضریة وفي نفس الوقت انتقال العمالة من الریف إلى المناطق : ثالثاً 

في القطاع غیر الرسمي أو العمالة المؤقتة

أما فیما یخص نسبة الید العاملة في الصناعة فنجدها أقل من نسبتها في الزراعة و الخدمات

نجدها تتمركز بنسبة عالیة في قطاع الزراعة ثم یلیها قطاع الخدمات ثم نجد قطاع الصناعة یمتلك أقل نسبة 

العاملة كما هو موضح في الشكل الموالي من الید 

نسبة الید العاملة في القطاعات الثالثة في الصین للفترة ): 17-4(الشكل 

  

  

  

 

الحظنا أن أقل نسبة في الید العاملة كانت لقطاع الصناعة رغم االنتعاش الكبیر لهذا القطاع كما 

الحظنا سابقا و هذا ما یؤكد أن قطاع الصناعة الصینیة ال یعتمد كثیرا على الید العاملة بل یستخدم أكثر 

التكنولوجیا المتطورة و المكننة و هذا راجع للكم الهائل للتكنولوجیا ال

طریق الشركات متعددة الجنسیات

                                 

  .9نفس المرجع،ص   1
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  مؤشر إنتاج و استهالك الطاقة : المطلب الرابع 

في  منذ أن بدأت الصین في انتهاج سیاسة الباب المفتوح و اإلصالحات االقتصادیة التي قامت بها

زاد الطلب على الطاقة بنسبة كبیرة حیث كانت التنمیة الصناعیة في الصین مكثفة و تعتمد كثیرا  1978عام 

على التصنیع منخفض استخدام الطاقة و لكن مع بدایة الحركة اإلصالحیة شهدت الصین زیادة كبیرة في 

فط و هذا ما سنوضحه من خالل حیث زاد استهالك الصین للن، الصناعات الثقیلة كثیفة استخدام الطاقة

  الجدول الموالي 

  2016- 2006استهالك الصین النفط في الفترة ): 26- 4(الجدول 

  ملیون طن : الوحدة 

  استهالك النفط  السنة  استهالك النفط  السنة

2006  1974,7  2012  2797,4  

2007  2147,8  2013  2905,3  

2008  2229  2014  2970,6  

2009  2328,1  2015  3005,9  

2010  2491,1  2016  3053  

2011  2690,3      

 Sourse: British Petroleum ,Statistical Review Of World Energy ,66th edition, Britain,June 2017,p8. 

من خالل الجدول نالحظ أن استهالك الطاقة في الصین في تزاید مستمر حیث كانت كمیة الطاقة 

 3053قیمة  ملیون طن و تزایدت الكمیة المستهلكة حتى بلغت 1974,7تقدر بــ 2006المستهلكة في عام 

  .2016ملیون طن في عام 

و هذه النسبة مكنتها أن  2016عام  %23و كانت نسبة الصین في استهالك النفط عالمیا تقدر بـ 

مریكیة بنسبة و في المرتبة الثانیة كانت للوالیات المتحدة األ، تحتل المرتبة األولى عالمیا في استهالك الطاقة

من االستهالك العالمي للطاقة و روسیا في  %5,5في نفس العام و الهند في المرتبة الثالثة بنسبة  17,1%

  كما یوضحه الشكل التالي 2016من االستهالك العالمي للطاقة عام  %5,1المرتبة الرابعة بـ 



  إستراتیجیة تنمیة الصادرات كمدخل لبلوغ الصین الریادة العالمیة

  2016الدول األولى المستهلكة النفط عالمیا عام 

  

Sourse:British Petroleum ,Statistical Review Of World Energy ,

أي خمس  %20,4فكانت نسبة الصین من االستهالك العالمي للطاقة 

ب وزارة التجارة و حس 2009االستهالك العالمي و حافظت الصین على المرتبة األولى لها ابتداء من عام 

فیه  2030األمریكیة فإن استهالك الصین للطاقة سوف یتزاید و نحافظ الصین على المرتبة األولى إلى غایة 

  توقعات استهالك الصین للطاقة في المستقبل

Sourse: Energy and Security Group Reston,

of Commerce International ,Trade Administration,
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الدول األولى المستهلكة النفط عالمیا عام ):  18-4(الشكل 

British Petroleum ,Statistical Review Of World Energy ,66th edition, Britain,June 2017,p8

فكانت نسبة الصین من االستهالك العالمي للطاقة  2010أما بالنسبة لعام 

االستهالك العالمي و حافظت الصین على المرتبة األولى لها ابتداء من عام 

األمریكیة فإن استهالك الصین للطاقة سوف یتزاید و نحافظ الصین على المرتبة األولى إلى غایة 

  . كما وضحته الوزارة في الشكل التالي

توقعات استهالك الصین للطاقة في المستقبل): 19-4(الشكل 

Energy and Security Group Reston, Clean Energy:An Exporter’s Guide to China,

of Commerce International ,Trade Administration, July 2008,p9. 
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th edition, Britain,June 2017,p8. 

أما بالنسبة لعام 

االستهالك العالمي و حافظت الصین على المرتبة األولى لها ابتداء من عام 

األمریكیة فإن استهالك الصین للطاقة سوف یتزاید و نحافظ الصین على المرتبة األولى إلى غایة 

كما وضحته الوزارة في الشكل التالي

 

  

  

  

  

Clean Energy:An Exporter’s Guide to China, U.S. Department 
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و هذا االستخدام الكبیر للطاقة في الصین بسبب وتیرة التنمیة االقتصادیة التي تعیشها الصین التي كثفت في 

   .ي شهدته الصین ساعد في نقل مركز استهالك الطاقة إلیهاو النمو السریع الذ، استخدام الطاقة

و كما قلنا سابقا أن التوافق في إنتاج و استهالك الطاقة یعبر عن القوة االقتصادیة للدولة و هذا ما    

كما  یومیاو األنواع األخرى من الطاقة سنوضحه بالنسبة للصین حیث تنتج الصین كمیات كبیرة من النفط 

  الجدول الموالي ھو موضح في 

  2016-2006إنتاج الصین لبعض عناصر الطاقة خالل الفترة ) :27- 4(الجدول 

ملیون (النفط   السنة

  )طن 

الغاز 

ملیار (الطبیعي

  )متر مكعب

ألف (الوقود الحیوي  )ملیون طن( الفحم

  )طن

تولید الكهرباء 

  )ساعة /تیروات(

2006  184,8  60  1328,4  925  2865,7  

2007  186,3  71,6  1439,3  982  2381,6  

2008  190,4  83,1  1491,8  1194  3495,8  

2009  189,5  88,2  1537,9  1224  3714,7  

2010  203  99,1  1665,3  1584  4207,2  

2011  202,9  109  1851,7  1970  4713  

2012  207,5  111,8  1873,5  2103  4987,6  

2013  210  122,2  1894,6  2346  5431,6  

2014  211,4  131,6  1864,2  2609  5649,6  

2015  214,6  136,1  1825,6  2653  5814,6  

2016  199,7  138,4  1685,7  2053  6142,5  

النسبة من االنتاج 

  2016العالمي عام 

4,6%  3,9%  46,1%  2,5%  24,8%  

  1  7  1  6  6  2016عام  الرتبة

Source:British Petroleum ,Statistical Review Of World Energy ,66th edition, Britain,June 2017,p p ;16 46 . 
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یبین الجدول إنتاج الصین لكل من النفط و الغاز الطبیعي و الفحم و الوقود الحیوي و تولید الكهرباء 

فبنسبة للنفط نسبة اإلنتاج الصیني في اإلنتاج ، و كما نالحظ أن إنتاج الصین لهذه العناصر في تزاید كبیر

و هذا ما جعل الصین تحتل المرتبة السادسة عالمیا بعد الوالیات المتحدة  %4,6كان  2016العالمي عام 

  .األمریكیة و كندا و روسیا و العراق و السعودیة

و منه احتلت الصین  2016عام  %3,9أما بالنسبة للغاز الطبیعي فنسبة اإلنتاج الصیني كانت 

  .ندا و روسیا و إیران و قطرالمرتبة السادسة عالمیا بعد الوالیات المتحدة األمریكیة و ك

من اإلنتاج  %46,1و تصدرت الصین الدول في إنتاج الفحم و تولید الكهرباء لنفس السنة بنسبة 

أما قیما یخص الوقود الحیوي فالصین احتلت ، من اإلنتاج العالمي لتولید الكهرباء %24,8العالمي للفحم و 

األمریكیة و أرجنتینا و البرازیل و فرنسا و ألمانیا و إندونیسیا، و المرتبة السابعة بعد كل من الوالیات المتحدة 

نالحظ أن الصین تشارك بنسب معتبرة في اإلنتاج العالمي للطاقة كانت من بین الدول العشر األولى المنتجة 

  .للطاقة و منه نستنتج أن الصین منتجة و مستهلكة للطاقة بشكل كبیر
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  : خالصة

ل هذا الفصل اإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة في المقدمة حیث وضحنا كیف یمكن حاولنا من خال

، للصادرات أن تجعل الصین تحتل مراتب عالیة في االقتصاد العالمي و تحقق الریادة االقتصادیة العالمیة

غرافي و جلبدأنا بتوضیح إستراتیجیة الصین في تنمیة صادراتها و بینا مرتكزاتها و هي االستهداف ا حیث

ولى بة األعرضنا تطور التجارة الخارجیة للصین و هذا ما جعل الصین تحتل المرت، رأس المال و السلعي

كبرى و حققت مؤشرات حقیقیة من نصیب الفرد في الناتج المحلي اإلجمالي و عالمیا و تشكل قوة اقتصادیة 

  .اقة مستوى التصنیع و الصادرات الصناعیة و كذلك استهالك و إنتاج الط

وساهمت الصادرات الصینیة في رفع هذه المؤشرات حیث عملت على زیادة دخل الفرد الصیني من 

الناتج المحلي اإلجمالي و ساهمت كذلك في تحسین التصنیع في الصین و زیادة نسبة الید العاملة فیه و هذا 

الصادرات إلى زیادة إنتاج و ما رفع من نسبة الصادرات الصناعیة من إجمالي الصادرات و كذلك أدت زیادة 

و كنتیجة نخلص إلى أن الصادرات تقوم بدور مهم في زیادة القوة االقتصادیة ، استهالك الطاقة في الصین

  .للصین و بلوغها مكانة هامة في االقتصاد العالمي و منه تحقیق الریادة االقتصادیة 

اسعة و بدأت الوالیات المتحدة و كل هذا جعل الصین تشق الصین طریقها بنجاح في مجاالت و 

مریكیة تنظر إلى الصین على أنها قوة صاعدة لها دورها اإلقلیمي و العالمي و ترى في نفس الوقت أن األ

  .صعود الصین یهدد مصالحها و أمنها 



 

 

 

 

  العامة  الخاتمة
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أثیر واضح إن إستراتیجیة تطویر الصادرات التي تبنتها الصین حققت لها عوائد كثیرة جعلت لها ت

هذه التجربة جعلت العدد من الدول تتمنى أن تحقق ما حققته الصین، فباستطاعة كل على الساحة العالمیة و 

قد تناولت ، و التخطیط المحكمسبق و التفكیر المدولة تحقیق ذلك من خالل االستخدام األمثل  للموارد المتاحة 

كنتها من حققت من خاللها الصین قوة اقتصادیة عظمى مة تجربة الصین التي كانت ناجحة و هذه الدراس

  :ختبارها فیما یليافي بدایة هذه الدراسة تم وضح مجموعة من الفرضیات سیتم و  بلوغ الریادة االقتصادیة،

  : اختبار الفرضیات نتائج  .1

 ال تتوقف على قوة یة نتاج اإلستراتیجیات المتبعة و الریادة االقتصاد:" تنص علىو : ة األولى الفرضی

 قد ثبت صحة هذه الفرضیة و   "القطاعات االقتصادیة فقط

دون بكانت القطاعات االقتصادیة قویة وكانت الخطط المنتهجة والسیاسات المتبعة غیر فعالة و ألنه إذا  

ید من قوة ناجحة هذا یز ت االستراتیجیات المتبعة فعالة و أما إذا كان جدوى هذا یلغي قوة القطاعات،

مثال على ذلك هو التجربة الصینیة حیث حققت  خیرالقطاعات االقتصادیة ومنه التقدم والتنمیة و 

انجازات تنمویة كبیرة من خالل مسارات تنمویة مفادها تحوالت اقتصادیة متباینة ابتداء من النظام 

ن ابتداء من دولة شدیدة التخلف وقطاعات كل هذا كاالشتراكي وأخیرا اقتصاد السوق و اإلقطاعي ثم ا

ل االستراتیجیات التي اكتسبت الصین أهمیتها الكبرى من خالا رغم هذاقتصادیة ومالیة ضعیفة جدا و 

عن  بل العكس فقوة االقتصاد الذي تتمتع به الصین هو ناتجلیس من قوة اقتصادها اتبعتها و 

  .االستراتیجیات المتبعة

  إستراتیجیة التنویع في الصادرات أكثر فعالیة من إستراتیجیة  :"تنص على و : الفرضیة الثانیة

 قد ثبت صحة هذه الفرضیة و " یزالترك

األزمات ألن إستراتیجیة تنویع الصادرات تتمتع بمزایا تجعلها أحسن خیار أمام الدول لتفادي الوقوع في 

توزیعها على عدد كبیر من السلع ففي حالة ما إذا تعرضت سلعة هذه المزایا نجد تقلیل المخاطر و من و 

على االقتصاد ككل كونه ال یعتمد علیها كل االعتماد، على  معینة ألزمة انخفاض األسعار فال یؤثر هذا

عكس تركیز الصادرات فهو یعرقل التنمیة االقتصادیة لما له من سلبیات على اقتصاد البالد حیث 

هي اعتمادها ة من نقاط ضعف بعض االقتصادیات و ن أهم نقطكشفت األزمات االقتصادیة العالمیة ع

ة لتقلبات أسعار السلع هذا ما یجعلها أكثر عرضعات التصدیریة و من السلع والقطاعلى عدد قلیل 

  .لذلك یجب على الدول  تنویع صادراتها لتفادي األزمات المصدرة و 
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  ینیة على التنویع هو سر نجاحها ترتكز إستراتیجیة الصادرات الص :"و تنص على  :الثالثةالفرضیة

 قد ثبت صحة هذه الفرضیة و  "تفوقهاو 

ألن الصین سعت من خالل إستراتیجیتها في تنمیة صادراتها إلى جملة من اآللیات التي من شأنها أن 

ٕانشاء المزید من مراكز البحث قصد التحول من تعزیز نقل التكنولوجیا و تعمل على تنویع صادراتها مثل 

  .ذات جودة عالیةاعات التقلیدیة إلى سلع متطورة ومتنوعة و الصن

  بروز الصین كقوة اقتصادیة ناتج باألساس على تركیزها على  :"تنص على و :  الرابعةالفرضیة

  قد ثبت صحة هذه الفرضیة و "تطویر صادراتها 

فالتجارة الصینیة كانت من أبرز مهم في تقدم الصین كبیر و  دورالتجارة مورد مهم لكل دولة و لها 

الصادرات الصینیة تساهم و  ،الحضارةفي طیاتها جمیع مظاهر الثقافة و  مجاالت نشاطها االقتصادي و جلبت

جمالي في رفع مؤشرات القوة االقتصادیة للصین حیث كانت لها مساهمة كبیرة في زیادة الناتج المحلي اإل

كذلك ساهمت الصادرات في زیادة نصیب الفرد من الناتج النحلي اإلجمالي، باعتبارها طرف في حسابه و 

الصادرات في رفع مستوى التصنیع في الصین من خالل ما توفره من عملة صعبة تدعم العملیة تساهم 

بانتعاش قطاع الصناعة في الصین كذلك ، و التصنیعهذا ما یرفع من نسبة الید العاملة في لتصنیعیة و ا

واستهالك  ، وتدعم الصادرات كذلك إنتاجزیادة الصادرات یتبعه بذلك زیادة نسبة الصادرات الصناعیةو 

ألن القوة االقتصادیة ؤشرات القوة االقتصادیة للدولة و منه نستخلص أن الصادرات تساهم في رفع مالطاقة، و 

  .للدولة تؤدي إلى ریادتها عالمیا فنقول أن الصادرات تؤدي إلى الریادة االقتصادیة للدولة 

   :أما بالنسبة لنتائج الدراسة فهي كالتالي  .2

  دور االقتصادیات النامیة في البیئة االقتصادیة خاصة دول شرق آسیا حیث سجلت تزاید یشهد العالم

 .اإلنتاج سبة لجذب االستثمارات األجنبیة والصادرات و معدالت نمو مرتفعة بالن

 لما تتمتع به  هذامن إستراتیجیة تركیز الصادرات و  تعتبر إستراتیجیة تنویع الصادرات أحسن أداء

  .خصائص تجعلها تحقق نسب نمو أكثر إستراتیجیة التنویع  من

 أهدافها من  تحقیقادیة كانت سببا في تنمیة الصین و مقومات اقتصخصائص جغرافیة و  تمتلك الصین

  .التي قامت بها ساعد في ذلك عملیات اإلصالحمعدالت نمو مرتفعة وبالتالي بلوغ مركز الصدارة و 

 المتحدة األمریكیة حیث أعادت الصین االعتبار  تعتبر الصین من التحدیات الكبرى بالنسبة للوالیات

 .لنظام التعددیة القطبیة بدال من القطب الواحد الذي كانت تقوده الوالیات المتحدة األمریكیة 
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  سلعیة ( سیاسات استهداف مختلفة تبنت الصین إستراتیجیة فعالة في تنمیة صادراتها اعتمدت فیها على

االستهداف الجغرافي تمثل في المناطق االقتصادیة الخاصة حیث كانت ، حیث )مال جغرافیة و رأس الو 

التكنولوجیة الحدیثة فكان ة كنوافذ على االقتصاد العالمي وساهمت في جذب االستثمارات و هذه األخیر 

علم تحقیق االندماج بین الإلسراع في تصدیر السلع المصنعة و هدف الصین من إنشاء هذه المناطق هو ا

  لتجارة اوالصناعة و 

یة المباشرة و تقدیم أما استهداف رأس المال فكان من خالل تشجیع الحكومة الصینیة االستثمارات األجنب

الحوافز قصد جذب أكبر عدد ممكن منها لتحقیق حجم أكبر من المنافع التي تقدمها هذه التسهیالت و 

األهم من ذلك هو جذب العالیة و رات على صعید التجارة الخارجیة والتشغیل وجذب التكنولوجیا االستثما

   .العملة الصعبة

  لیات سعت الصین لتحقیق هذه السیاسة وفق مجموعة من اآلمن جانب سیاسة االستهداف السلعي و

 .تسهیل تصریف منتجاتها لألسواق الخارجیةساعدت على تكثیف اإلنتاج و 

 ذلك من إلى داخل الصین و العملة الصعبة  انخفاض سعر العملة الصینیة أدى إلى تدفقات كبیرة من

هذا ما أدى إلى امتالك المنتجات الصینیة تنافسیة عالیة دة الطلب على الصادرات الصینیة و خالل زیا

 .بالمقارنة مع المنتجات األخرى في السوق العالمیة

 یوان والدوالر أي بین الصین انخفاض سعر العملة الصینیة كذلك أدى إلى قیام حرب العمالت بین ال

هذا ما أدى إلى هیمنة الصین على االحتیاطي العالمي من الدوالرات حیث والوالیات المتحدة األمریكیة و 

  .االحتیاطي الصیني هو األكبر على الصعید العالمي

 هذا راجع إلى مساهمة الصادرات ثل الصین الدولة األكبر مشاركة وفعالیة في االقتصاد العالمي و تم

اد العالمي حیث ارتفعت حصة الصین من إجمالي الصادرات العالمیة إلى الصینیة في تنشیط االقتص

وتمثل هذه النسبة أكبر حصة تستحوذ علیها دولة واحدة من إجمالي الصادرات  2015عام  13.8%

  . 1968العالمیة منذ عام 

 یة لعام تحتل الصین المرتبة األولى في تصنیف الدول من حیث الناتج المحلي اإلجمالي بالقوة الشرائ

حققت نسبة مشاركة في ، و حیث حافظت على هذه المرتبة طول مدة خمس سنوات متالحقة 2016

 التجارة العالمیة جعلتها تحتل المرتبة األولى في التجارة العالمیة

  حققت الصین مؤشرات القوة االقتصادیة كما یلي: 

  دوالر أمریكي  8105بلغ یمتلك الفرد الصیني دخل معتبر من الناتج المحلي اإلجمالي حیث

 . 2016عام 
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 ع المسیطر على االقتصاد الصیني هذا ما جعله القطاستوى تصنیع متقدم جدا في الصین و م

تمثل الصادرات الصناعیة نسبة كبیرة من یرة في الناتج المحلي اإلجمالي و یشارك بنسبة كبو 

 .إجمالي الصادرات 

  اإلتحاد األوروبي في المساهمة في الصادرات الصناعیة تحتل الصین المرتبة الثالثة عالمیا بعد

 .2009العالمیة ابتداء من عام 

  2009تحتل الصین المرتبة األولى عالمیا في استهالك الطاقة ابتدءا من عام. 

  السادسة عالمیا في المرتبة تولید الكهرباء و تحتل الصین المرتبة األولى عالمیا في إنتاج الفحم و

- 2006المرتبة السابعة عالمیا في إنتاج الوقود الحیوي للفترة غاز الطبیعي و إنتاج النفط وال

2016  . 

  تساهم الصادرات في رفع مؤشرات القوة االقتصادیة حیث: 

  تعمل الصادرات على زیادة دخل الفرد الصیني من الناتج المحلي اإلجمالي. 

 لید العاملة في التصنیع نسبة ا تزید منرات في تحسین التصنیع في الصین و تساهم الصاد

 .هذا ما یرفع من نسبة الصادرات الصناعیة من إجمالي الصادرات و 

  استهالك الطاقة في الصین تساهم الصادرات في زیادة إنتاج و. 

  كانة هامة في االقتصاد العالمي بلوغ مزیادة القوة االقتصادیة للدولة و للصادرات دور مهم في

  . دة االقتصادیة فالصادرات مدخل للریابالتالي و 

  :المقترحات  .3

 : التالیةمن خالل النتائج المتوصل إلیها نقدم المقترحات الموضوع و  هذامن خالل دراسة 

  اتخاذ التجربة الصینیة كمثل على النهوض بالتجارة الخارجیة و بلوغ الریادة االقتصادیة على المستوى

 .العالمي 

  االبتكارالمنتجات المصدرة والتوجه نحو اإلبداع و ة التقلید في تخلي المجتمع الصیني عن ظاهر. 

  االستغالل العقالني للطاقة في الصین قصد المحافظة على االحتیاطي الموجود . 

الستكمال جمیع جوانبه یمكن أن نطرح بعض ن موضوع الدراسة متعدد الجوانب و إ: أفاق الدراسة .4

  :العناوین یمكن أن تكون كآفاق للدراسة 

  االستثمارات األجنبي المباشر في بلوغ الصین الریادة االقتصادیةدور.  

  دور العملة في تطویر الصادرات الصینیة. 

  أثر انضمام الصین إلى المنظمة العالمیة للتجارة  على نمو صادراتها.  



 

 

 

 

  قائمة المراجع 
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  قائمة المراجع باللغة العربیة : أوال 

 :الكتب   . أ

 و للنشر المیسرة دار ، االقتصادیة التنمیة و التخطیط ، الوادي حسین محمود ، العساف عارف أحمد .1

 .2011 ، األردن ، الطباعة و التوزیع

 .2012  ، القاهرة ، النشر و للطباعة ،إیتراك الصین في القارات عابرة الشركات دور األخرس، إبراهیم .2

 و للطباعة اإلیتراك ،)  الصعود أسباب و القوة مالمح في دراسة( الصین تقدم األخرس،أسرار براهیمإ .3

 .2008مصر، ، النشر

 التوزیع و للنشر أسامة دار ،) ،إستراتیجیات نماذج ، نظریات( التنمیة ،اقتصاد قانة بن محمد إسماعیل .4

 .2011، األردن ، ،عمان

 .2007 التوزیع،عمان، و اانشر الثقافة دار الكلي، األشقر،االقتصاد أحمد .5

 ،ترجمة االقتصادیة اإلمبریالیة العالمیة الهیمنة نحو الصیني ،التوجه جیشار بول جون ، برونیه أنطوان .6

 .2016 ، مصر ، القاهرة ، للترجمة القومي ،المركز أحمد العزیز عبد عادل

 .2009المیسرة،عمان، الدولي،دار قدو،التسویق جمیل بدیع .7

 .2007الجزائر، ، الخلدونیة الوضعي،دار و اإلسالمي النظامین في النقدیة عباس،السیاسة بن جمال .8

 توفیق محمد ترجمة ترجمة ، الولیة السیاسة في النجاح وسیلة الناعمة القوة ، ، ناي س جوزیف .9

 .2007، السعودیة العربي ،المملكة الریاض ،الكعیبان، الثنیان الرحمان عبد العزیز عبد و البجیرمي

 للنشر آمنة دار ، ا م الو و الصین و مصر في االقتصادي االستقرار ،سیاسات بخیت نعمة حیدر .10

 .2014،عمان، التوزیع و

 ، ،عمان التوزیع و للنشر أسامة ،دار  االقلیمیة، التوازنات و العالمیة عطوان،القوى عباس خضر .11

 .2010 األردن،

 .2007للنشر،األدن، وائل دار ، الدولي العمر،التسویق محمود رضوان .12

 . 2009، الجزائر ، الحیاة ،منشورات االقتصادي النمو في دورها و الدولیة مختار،التجارة رنان .13

 .2005 مصر، الجدیدة،االسكندریة، الجامعیة الدولي،الدار اهللا،االقتصاد عوض حسین زینب .14

 ، التوزیع و للنشر الولیة الدار – الجامعیة المطبوعات دیوان ، الدولي االقتصاد ، سلفادور دومنیك .15

 .1993 ، القاهرة
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 التوزیع،األردن، و للنشر أسامة دار ،)التطبیقات و األسس(الدولیة الصوص،التجارة علي شریف .16

2012. 

 مصر ، االسكندریة لمكتبة العامة ،الهیئة جراد أبو محمد ،ترجمة الصین جغرافیا ، قوانغ شیوى .17

،1987. 

 مقارنة دراسة اإلسالمي االقتصادي النظام في الخارجیة التجاریة السیاسة ، جابر حسن یوسف طارق .18

 .2012  ، األردن ، عمان ، التوزیع و للنشر النفائس دار ،

   .2007،الدار الجامعیة ،مصر،الدولیةاالقتصادیات عبد الرحمان یسري أحمد ، .19

 .2008 ، األردن ، عمان ، التوزیع و للنشر أسامة ،دار الدولي االقتصاد ، حرب ابو عثمان .20

 .2007، األردن ، عمان ، التوزیع و للنشر حامد دار ، الدولیة األعمال إدارة ، عباس علي .21

 و للنشر المیسرة ،دار سیاسات و نظریات الدولي االقتصاد ، شرار أبو الفتاح عبد علي .22

 .2007األردن، ، التوزیع،عمان

 .2007 ، ،اإلسكندریة الجدیدة الجامعیة الدار ، اإلغراق مشكلة ، الغزالي محمد محمد .23

 ، األردن ، للنشر وائل دار ، موضوعات و سیاسات و نظریات االقتصادیة التنمیة القریشي، مدحت .24

2007. 

 علي ، منصور إبراهیم محمد تعریب ،- السیاسات مدخل – الدولي االقتصاد ، كربانین موردخاي .25

 .2007 ، السعودیة العربیة المملكة ، الریاض للنشر، المریخ دار ، عطیة مسعود

 .2010،دمشق، للكتاب السوریة العامة ،الهیئة الصیني االقتصاد لوموان، فرانسواز .26

 الخلدونیة دار ،)العالمیة األسواق في النجاح أسس و مفاهیم(الدولي غول،التسویق فرحات .27

 .2008،الجزائر،

 .2007،االسكندریة،مصر، الدارالجامعیة ، االستراتجیة التحالفات و المعاصر النجار،التصدیر فرید .28

 .2003  ، مصر ، اإلسكندریة الجامعیة ،الدار-التمویل و التجارة- الدولي بكري،االقتصاد كامل .29

 .2013،عمان  ، 1،دار وائل للنشر ، ط  االقتصادي السیاسي الدوليالنظام محمد حمد قطاطشة ، .30

 اإلسكندریة، الجامعیة الدار ، االقتصادیة التنمیة اللیثي، علي محمد عجیمة، العزیز عبد محمد .31

 .2003 مصر

 .2004للنشر،األردن، وائل دار الدولي، الضمور،التسویق حامد هاني .32
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 الیرموك جامعة  السیاسیة العلوم الدولیة،قسم العالقات في مقدمة ، طشطوش المولى عبد هایل .33

 .2015 ، ،األردن

،مؤسسة شباب الجامعة ، االسكندریة،  العالقات االقتصادیة المعاصرةهشام محمود االقداحي ،  .34

 .2009مصر،

 .1997موجود، غیر النشر األمین،بلد الناجح،دار المصدر و الدولي عید،التسویق علي سعید یحي .35

 :األطروحات و الرسائل  . ب

 حالة دراسة االقتصادیة المؤسسات تنافسیة لرفع كمدخل الدولي التسویق إستراتیجیة,بالل بولطیف .36

 غیر دكتوراه مذكرة, الجزائریة السوق في التركیة البسكویت صناعة و الغذائیة للصناعة بیفا مؤسسة

 بسكرة جامعة, التسییر علوم و التجاریة االقتصادیة العلوم كلیة, التجاریة العلوم في منشورة

,2014/2015 

 العلوم في منشورة غیر دكتوراه الجزائر،أطروحة في المباشر االجنبي االستثمار یحي،تقییم سعیدي .37

 .2007- 2006قسنطینة، التسییر،جامعة علوم و االقتصادیة العلوم ،كلیة االقتصادیة

 الصغیرة و المتوسطة ، الكبرى المؤسسات نشاط لتدویل إستراتیجیة لصیاغة سماعین،مساهمة جوامع .38

 االقتصادیة العلوم في منشورة غیر دكتوراه ،أطروحة الجزائریة المؤسسات بعض تدویل حالة دراسة. 

 .2015/2016 ، بسكرةة ،جامع التسییر علوم و التجاریة و االقتصادیة العلوم ،كلیة

– المحروقات خارج الجزائریة الصادرات لتنمیة كأداة الزراعي للمنتوج الدولي دحو،التسویق سلیمان .39

 العلوم ،كلیة التسییر علوم في منشورة غیر دكتوراه ،أطروحة الجزائر في التمور تسویق واقع دراسة

 .2015/2016، بسكرة التسییر،جامعة علوم و التجاریة و االقتصادیة

 النفطیة غیر الصادرات ترقیة في التصدیر قروض تأمین و تمویل دور و األمین،أهمیة محمد شربي .40

 العلوم كلیة االقتصادیة، العلوم في دكتوراه أطروحة ،  CAGEX  1998-2009 و FSPE حالة دراسة

 .2011- 2010بسكرة، التسییر،جامعة علوم و التجاریة و االقتصادیة

 أطروحة الصینیة، التجربة ضل في النامیة بالدول االقتصادي اإلنطالق ، سانیة بن الرحمان بدع .41

 تلمسان، ،جامعة التجاریة العلوم و التسییر علوم و االقتصادیة العلوم كلیة منشورة، غیر دكتوراه

2012-2013. 

 أطروحة ، الجزائریة المتوسطة و الصغیرة المؤسسات في التصدیر إستراتیجیات جمعي، ماريع .42

 باتنة، جامعة التسییر، علوم و االقتصادیة العلوم مؤسسات،كلیة تسییر تخصص منشورة غیر دكتوراه

2011. 
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 و الصین بین مقارنة دراسة مع النامیة الدول في المباشر األجنبي االستثمار ،أهمیة فرحي كریمة .43

 و التجاریة و االقتصادیة العلوم ،كلیة االقتصادیة العلوم في دكتوراه الجزائر،أطروحة و مصر و تركیا

 .2013- 2012 ، 3 الجزائر ،جامعة التسییر علوم

 ،مذكرة الجزائر في االقتصادیة التنمیة في دوره و الخاص الصناعي القطاع تجربة زوزي، محمد .44

 جامعة ، التسییر علوم و التجاریة و االقتصادیة العلوم كلیة ، االقتصادیة العلوم في منشورة غیر دكتوراه

 .2009/2010 ، ورقلة ، مرباح قاصدي

 دراسة المستقبل و الحاضر لتحدیات االستجابة في المستدامة التنمیة حدود حمداني، الدین محي .45

 جامعة التسییر، علوم و االقتصادیة العلوم كلیة منشورة، غیر دكتوراه الجزائر،أطروحة حالة

 .2009- 2008الجزائر،

 الدولیة المنافسة تحدیات و البیئیة اإلدارة أنظمة مع التكیف ضرورة بین الدولي بروك،التسویق مریم .46

 منشورة غیر دكتوراه ،أطروحة-  االقتصادیة المؤسسات من عینة في الدولي التسویق واقع حالة دراسة–

- 2015، بسكرة جامعة ، التسییر علوم و التجاریة العلوم و االقتصادیة العلوم ،كلیة التجاریة العلوم في

2016. 

 :المجالت الدوریة  . ت

 التكامل لفلسفة نظریة مقاربة. االقتصادیة التكتالت ، ربیع سید حسین ، عرفات أحمد إبراهیم .47

 2017 ،125 العدد ، الخلیج حول آراء مجلة ، االقتصادي

 تعنى دوریة سلسلة ، اإلقلیمي االقتصادي التكامل و الخارجیة التجارة ،  للتخطیط العربي المعھد .48

 .2009 ، الكویت ، 81 العدد ، العربیة الدول في التنمیة بقضایا

 والحدیثة التقلیدیة اإلقلیمیة التنمیة خیارات مبررات بین مقارنة السعد، األمیر عبد ، شلیحي إیمان .49

 .2016، المسیلة جامعة ، 7 العدد ، االقتصادیة العلوم مجلة ،"العربیة الدول حالة"

 ، العولمة ظل في االقتصادیة للمؤسسات كضرورة اإلستراتیجیة ،التحالفات األمین محمد عزة بن .50

 .2004 ، الشلف جامعة ، 2 العدد ، إفریقیا شمال اقتصادیات مجلة

 الدولي التسویق مقاربة باستخدام المحروقات خارج الجزائریة الصادرات دفع محمد، محمد،عبیلة براق .51

 .2006،جوان 4 ،العدد ، جامعة الشلفافریقیا شمال اقتصادیات ،مجلة

 - الفترة خالل الجزائر في االقتصادي النمو على الصادرات محمد،أثر بوطوبة. میلود بورحلة .52

  العدد،جامعة الشلف، إفریقیا شمال اقتصادیات مجلة قیاسیة، تحلیلیة دراسة: 1990-2013

13،2015. 
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 .2015،مصر،7المستقبل،العدد ،مجلة الدولیة السیاسة في القوة الحراري،مفهوم خالد .53

 ،65 العدد ، الوطني الدفاع مجلة ، صراعاتها و الدولیة األحالف في أثرها و القوة ، حسین خلیل .54

 .2008 ، لبنان

 مختارة،مجلة عربیة دول في المباشر األجنبي االستثمار تدفق على الصادرات ،أثر عمر أحمد دینا .55

 .2007 ،)29(85 الموصل،العدد االقتصاد،جامعة و اإلدارة الرافدین،كلیة تنمیة

 ، 8 العدد ، الباحث مجلة ، الجزائریة الصناعة و المصنعة الصناعات ،إستراتیجیات محمد زوزي .56

 .2010 ، ورقلة

 االقتصادیة المتغیرات بعض على الصرف سعر تخفیض أثر ، محمد ،أیاد الساعدي حسون صبحي .57

 و االقتصادیة للعلوم االنبار جامعة مجلة مختارة، بلدان في األموال رؤوس انتقال على التركیز مع

 .2011،  4 المجلد7 االداریة،العدد

 على القائم غیر األجنبي اإلستثمار لتدفقات الجدیدة برحومة،األشكال الحمید زغبة،عبد طالل .58

 11 العدد ، االقتصادیة العلوم ،مجلة النامیة الدول في اإلقتصادیة التنمیة على أثرها و المساهمة

 .2014،المسیلة ،جامعة

 تصدیریة إلمكانات اإلشارة مع التصدیریة االقتصادیة األهمیة حول تحلیلیة رؤیة, فیصل سعدي .59

 جامعة,  10 العدد,  العلمیة الدراسات و البحوث مجلة,  المتجددة الطاقات مجال في للجزائر متاحة

 .2016,  المدیة

 دراسة: اإلسالمیة الدول في االقتصادي النمو على الصادرات اثر العبدلي،تقدیر عابد بن عابد .60

 .27،2005  ر،العددھاألز بجامعة اإلسالمي لالقتصاد كامل عبداهللا صالح مركز قیاسیة،مجلة تحلیلیة

 مجلة الدالئل، و القواعد مقاربة العربي الخلیج بلدان في االقتصادي مرزوك،التنویع الفي عاطف .61

 .2013 الكوفة، جامعة االقتصاد، و اإلدارة كلیة ،24 العدد ، الخلیجي االقتصاد

 مجلة,2007–2001عامي خالل الصینیة الصادرات لوضعیة تحلیلیة دراسة اهللا، عطا بن عائشة .62

 .2012, ،جامعة ورقلة 11العدد الباحث
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