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 ملخصال
 

ة الخدمات في كل من التجارة واالستثمار إن من أبرز مظاهر النمو السريع في تدفقات رؤوس األموال والتجارة الدولية ، وزيادة أهمي

نظمة األجنبي المباشر على السواء ، وتكامل عمليات اإلنتاج على الصعيد العالمي ، وتنسيق سياسات التجارة واالستثمار بين البلدان وفقًا أل

ينيات ، بدأت عالقات جديدة تظهر نتيجة للتغيرات في المؤسسات المتعددة األطراف ومنظمة التجارة الدولية والتجمعات اإلقليمية . فمنذ أواسط الثمان

ارات البيئة االقتصادية العالمية التي بدأت مالمحها وسماتها تنضج وتؤثر في التدفقات التجارية المالية بحيث غيرت اتجاهات وأشكال االستثم

الحاصلة في البيئة الدولية تعود إلى انتشار الثورة التكنولوجية األجنبية والتجارة الدولية مع ما ترتب عن ذلك من روابط بينها . إن أهم التغيرات 

ثمار . والمعلوماتية في المواصالت واالتصاالت ، إلى زيادة اإلنتاج الدولي عبر تصاعد عمليات تداول اإلنتاج ، وتحرير سياسات التجارة واالست

وأهداف التجارة واالستثمار الدوليين التي أصبحت تخضع آلليات كمنظمة  وتمثل هذه التغيرات وما أفرزته من تحرير اقتصادي غيَّر من اتجاهات

التجارة الدولية التجارة العالمية واإلقليمية ولعل االتجاه الجديد في العالقات االقتصادية الدولية يكمن في إلغاء أو تحقيق القيود التي كانت تعترض 

  (1)ات تمثلت في اإلصالحات في السياسات التجارية واالتفاقات العالمية واإلقليمية .واالستثمارات ، ولتحقيق هذا الهدف استعملت عادة آلي

 التجارة الخارجية ، االستثمار األجنبي ، الصين ، القيمة المضاف الكلمات االفتتاحية:
 

 كلة البحثالمقدمة ومش
 

تؤثر االجارة الخارجية على قطاع الصناعة في الدول النامية خالل 
تصاد المحلى بصفة عامة وقطاع الصناعة بصفة خاصة إلى المنافسة تعرض اإلق

الخارجية وذلك برفع الحماية عن القطاع الصناعى الذي ينتج بتكاليف باهظة ال 
مبرر لها وبالتالي يصبح الخيار الوحيد لهذا القطاع لإلستمرار في التجارة 

 راد التقنية الحديثة . الخارجية هو الضغط لتخفيض التكلفة وتحسين اإلنتاجية بإستي
 -تتمثل مشكلة البحث في المحاور التالية :و
 عدم معالجة انتقاء االستثمارات األجنبية بمعيار النوعية وليس بمعيار الحجم. -1
وجود بعض االجراءات والضوابط المعقدة التي تؤثر على االستثمار والتجارة  -2

 الخارجية .
التوافق مع وعدم ية لالستثمار والصناعة عدم تحقيق االستراتيجية الموضوع -3

ممكن على االستقالل السياسي حد النظام العالمي القائم للمحافظة إلى أقصى 
 واالقتصادي للصين.

 االجراءات والتعقيدات في السماح لالستثمارات األجنبية للعمل بشروطها. -4
والمطارات  الموانئإهمال شبكات البنية األساسية المشجعة الستثمار مثل  -5

 والمرافق وتنويع استحداث مصادر الطاقة.
تحرير التجارة الخارجية وأثرها على االستثمار  البحث دراسةتهدف يس :البحثهدف 

 :من خالل األهداف الفرعية التالية في قطاع الصناعة والقيمة المضافة للصين
 لعالمية.دراسة تطور عالقة التجارة الخارجية بالصناعة في ظل المتغيرات ا -1
 .في الصينتقدير أثر متغيرات الصناعة على التجارة  -2
حتى يمكن االستفادة من  االستثمارتحليل المشاكل والمعوقات التي تواجه  -3

 تحرير التجارة الخارجية. 
 في الصين  القيمة المضافة()التعرف على آثار تحرير التجارة الخارجية على الصناعة  -4
وير الصناعة في الوقت الحالي من خالل دراسة نشأتها الوقوف على مدى تط -5

 ومراحل تطورها في القرن الحادي والعشرين.

 ومصادر البيانات الطريقة البحثية
ـًا ألهداف  تم ومنها  الدراسةالحصول على البيانات من مصادر مختلفة وفـق

China Natural Bureau of Statistics ، UNIDO MVA 2018 
Database UNIDO  ، على آثار إيجابية  والتجارة منونظًرا لما تمثله الصناعة

واالستنباطي بد من استخدام المنهج االستقرائي  ال " كاناالقتصادية في " الصين  التنمية
 ذات الصلة بموضوع البحث وبعض المراجع والكتب االستداللي؛مع المنهج  ودمجه

 والمناقشاتالنتائج 
 :ارة في الصيناالستثمار والصناعة والتج -1

 تساع بلمفاتيح تجارة الصين اآلخذة في االاالستثمار األجنبي هو أحد 
العمالت . فعلى مدار السنوات العشر الماضية اجتذبت  الكبيرة من احتياطاتها وتأمين

من االستثمار األجنبي للبلدان النامية وتقول الحكومة الصينية إن  %22الصين حوالي 
ئولة عما يزيد على نصف الصادرات والواردات ، وهي المشروعات األجنبية مس

من المخرج الصناعي وفي البداية كان االستثمار األجنبي المباشر الوارد  %32توفر 

، 2222إلى الصين مركًزا في التصنيع ذي التوجه الخاص بالصادرات ومنذ عام 
حال البيع عندما فتحت الصين قطاعات الخدمات لديها للمنافسة ، دخلت الفنادق وم

بالتجزئة والشركات المالية وغيرها واتسع االستثمار األجنبي المباشر في الخدمات 
لقد شكلت المناطق االقتصادية  (2)على نحو أسرع بكثير من االستثمار في الصناعة .

المفتوحة للتصدير استثمار الشركات األجنبية والمؤسسات المالية األجنبية ، اآلليات 
اقتصاد السوق االشتراكية ، التي يعتقد الصينيون أنها قد حققت نجاًحا  األساسية لمرحلة

كبيًرا وأحدثت تغيرات هيكلية في الوضع االقتصادي واالجتماعي من ناحية تطور 
الناتج المحلي اإلجمالي ورفع مستوى دخل الفرد من ناحية التغيرات البنيوية التي 

تصاد يعتمد على الزراعة إلى اقتصاد حدثت في االقتصاد الصيني وبخاصة نقله من اق
صناعي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة . وتجدر اإلشارة إلى أنه قد أنشئت  –زراعي 

خمسة مناطق اقتصادية خاصة في شنغهاي وشيان توشيا،  1995في الصين عام 
وهاي نان ، وهذه المناطق تطبق السياسات االقتصادية الخاصة وتتبع النظام 

الخاص وهي تعتمد في تنمية اقتصادها بشكل  رئيسي على اجتذاب االقتصادي 
رؤوس األموال األجنبية واالستفادة منها ومن منتجاتها بشكل أساسي نحو التصدير ، 
كما تتمتع هذه المناطق بامتيازات وتسهيالت خاصة في مجاالت الضرائب وتأشيرات 

ينة ساحلية فتوسع بذلك مد 14الدخول والخروج للتجار األجانب كما فتحت الصين 
نطاق االنفتاح على العالم الخارجي نحو المناطق الحدودية والمناطق البعيدة عن 

 السواحل مما دفع بقوة التطور االقتصادي فيها . 
إن الصينين قد أثبتوا أن االستثمار األجنبي مهم ولكنه ليس أساسيًا ، إذ أنهم  -1

فروا ثم يستثمروا نسبة من الناتج وعلى الرغم من فقرهم قد استطاعوا أن يو
المحلي اإلجمالي ، وبذلك فإنه إذا تعرضت الصين لهروب الرأسمالين فإن ذلك 

 .1994لن يؤثر فيها كما حدث للمكسيك في عام 
وجود حكومة فعالة في الصين قادرة على تصميم استراتيجيات وضع  -2

ي حدثت في الريف القرارات وتنفيذها ويظهر ذلك حاليًا في اإلصالحات الت
والزراعة والميدان الصناعي ، إذ أن االستراتيجية الصينية كانت هي التحرك 
التدريجي نحو السوق بنجاح يقوم على نجاح آخر ، فتحول الزراعة إلى القطاع 
الخاص أدى كذلك إلى تحويل الخدمات للقطاع الخاص ، مما قاده إلى تحويل 

قطاع ، والذي بدوره أدى إلى تحويل تجارة التجزئة المحدودة إلى نفس ال
  (3)الصناعات التحويلية المحدودة إلى ذلك أيًضا . 

 : مصادر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الصين
االستثمارات األجنبية : إلى قيمة ونسبة مصادر تدفقات (1يشير الجدول )
حيث بلغ إجمالي القيمة  2212إلى 1999خالل الفترة من عام المباشرة بالنسبة للصين  

مار في ثحيث يتضح أن هونج كونج أفضل مصدرا لتدفقات االست.   مليار دوالر 2.622
 جزر فيرجن البريطانية،  % 46.2مليار دوالر بنسبة  1.241حيث تمثل القيمة الصين 

مليار دوالر  165اليابان تمثل قيمتها ،  %12.6مليار دوالر بنسبة 226تمثل قيمتها 
، ألمانيا تمثل  %4.2مليار دوالر بنسبة  122، سنغافورة تمثل قيمتها  %6.1 بنسبة 
مليار دوالر بنسبة  93، كوريا الجنوبية تمثل قيمتها  %3.2مليار دوالر بنسبة  29قيمتها 

جزر ،  %2.9مليار دوالر بنسبة 92تمثل قيمتها  األمريكية ، الواليات المتحدة 2.9%
مليار دوالر  39تمثل قيمتها  هولندا،  %1.2ار دوالر بنسبة ملي 49تمثل قيمتها  كأيمان
 .%1.2مليار دوالر بنسبة 33تمثل قيمتها  تايوان،  %1.4بنسبة
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أفضل عشرة مصادر لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الصين  .1جدول 

)مليارات الدوالرات والنسبة  0212-1999 خالل الفترة من عام

 )%( (المئوية من المجموع

 النسبة من المجموع )%( القيمة البلد

 46.2 1.241 هونج كونج

 12.6 226 جزر فيرجن البريطانية

 6.1 165 اليابان

 4.2 122 سنغافورة

 3.2 29 ألمانيا

 2.9 93 كوريا الجنوبية

 2.9 92 األمريكية الواليات المتحدة

 1.2 49 كأيمانجزر 

 1.4 39 هولندا

 1.2 33 تايوان

 122 2.622 موعالمج
Source: IMF Coordinated Direct Investment Survey 

China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications 

for the United States Updated June 25, 2019p17. 
 

 الصين:بالوجهات الرئيسية لتدفقات والمخزون من االستثمار األجنبي المباشر 
( : إلى الوجهات الرئيسية للتدفقات والمخزون والحصة من 2ر الجدول )يشي

بالنسبة  2212إلى  2219الل الفترة من عام االستثمارات األجنبية المباشرة للصين خ
مليار  1.229ن إجمالي المخزون بلغ حوالي لمئوية وبمليارات الدوالرات حيث إا

ن هونج كونج هي الوجهة الرئيسية حيث يتضح أ .دوالر من الدول الموجودة بالجدول
 نسبة ومليار دوالر  921لتدفقات االستثمار في الصين حيث تمثل قيمة المخزون 

مليار دوالر ونسبة   251جزر كأيمان حيث تمثل قيمة المخزون ،  % 54.2الحصة 
مليار  122، جزر فيرجن البريطانية حيث تمثل قيمة المخزون  % 13.9الحصة 

الواليات المتحدة األمريكية حيث تمثل قيمة المخزون ،  % 6.9حصة دوالر ونسبة ال
 45، سنغافورة حيث تمثل قيمة المخزون  % 3.9مليار دوالر ونسبة  الحصة  69

مليار  36، أستراليا حيث تمثل قيمة المخزون  % 2.5مليار دوالر ونسبة  الحصة 
مليار  22قيمة المخزون ، المملكة المتحدة حيث تمثل  % 2.2دوالر ونسبة  الحصة 
 . % 2.2دوالر ونسبة  الحصة 

الوجهات الرئيسية لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصينية غير  .0جدول 

 0212 -0219المالية حسب المخزون خالل الفترة من عام 

 )مليارات الدوالرات ونسبة مئوية من المجموع( )%(

 المكان المقصود
مخزون االستثمار األجنبي 

 7102-7102المباشر خالل عام 
الحصة من االستثمار األجنبي 

 )٪( 7102-7102المباشر من خالل
 54.2 921 هونج كونج

 13.9 251 كأيمانجزر 
 6.9 122 جزر فيرجن البريطانية

 3.9 69 الواليات المتحدة األمريكية
 2.5 45 سنغافورة

 2.2 36 أستراليا
 1.1 22 المملكة المتحدة

 - 1.229 المجموع
Source: China Natural Bureau of Statistics  
 

 ماهي القيمة المضافة وأهميتها :  -0
 مالي من العملية الصناعية مطروًحايقصد بالقيمة المضافة قيمة اإلنتاج اإلج

وتشمل  .(4منها قيمة االستهالك الوسيط الذي يمثل المستلزمات السلعية والخدمية )
رق بين قيمة المواد األولية المستخدمة في العمليات اإلنتاجية ، وبين القيمة المضافة ، الف

القيمة اإلجمالية للمنتجات الجاهزة الصنع ، وقيمة المواد األولية تشمل تكاليف المواد 
في تبيان  يار ، هو أكثر المعايير استخداًماالخام والوقود أو الطاقة ، والحقيقة أن هذا المع

ي في الواليات المتحدة األمريكية ، وربما يعود السبب في ذلك ظاهرة التركيز الصناع
   (5)لكون المكسب من العمال في الواليات المتحدة أكبر مما هو في أي بلد في العالم

 المضافة:أهمية القيمة  -3
إذا  إنتاجهتساهم القيمة المضافة في القطاع الصناعي في تنمية هذا القطاع وزيادة  -أ

إال فإن مساهمة القطاع الصناعي في اإلنتاج المحلي اإلجمالي تبقى كانت كبيرة ، و
 محدودة األثر ، وتكون مساهمة قليلة بالمقارنة مع القطاعات االقتصادية األخرى .

يعد مؤشر القيمة المضافة من أفضل المؤشرات لقياس الناتج الصناعي ألنه  -ب
از لق الدخول ، ويمتيعكس اإلنتاج الصافي ومساهمة المشروع الصناعي في خ

عن المؤشرات األخرى ، باستيعاده لقيمة مستلزمات اإلنتاج  هذا المؤشر أيًضا
ألن هذه القيمة كلما ارتفعت تزداد قيمة اإلنتاج الصناعي رغم أن ذلك ال يعكس 
حدوث أي زيادة في كمية اإلنتاج الصناعي ، لذا فهو يمتاز بذلك عن مؤشر 

 بهذه الميزة .  Gvossoutputاإلنتاج الصناعي العام 
يعني تطور القيمة المضافة الصناعية وزيادتها وزيادة روابط القطاع الصناعي  -ج

بالقطاعات األخرى، أي أن نمو القيمة المضافة الصناعية يعكس تطور دور 
 (6)الصناعة في مجمل عملية التنمية وخاصة تنمية الموارد الذاتية. 

ن في القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى تفوق الصي (:3)يشير الجدول 
 2222خالل الفترة من عام  2212لدوالر األمريكي لعام والناتج المحلي اإلجمالي با

بلغت  2212وفي عام  %22.2حوالي  2222حيث بلغت في عام  ،2212إلى عام 
وفي عام  %15.6ي بلغت حوال 2222وأمريكا الالتينية في عام ،  %31.6حوالي 
وفي  %13.2حوالي  2222، أوروبا بلغت في عام  %13.2غت حوالي بل 2212

وفي  %11.5حوالي  2222، أفريقيا بلغت في عام %15.2بلغت حوالي  2212عام 
وبمقارنة الصين بباقي دول العالم وباالقتصاديات %12.4بلغت حوالي  2212عام 
ل المرتفع واألعلى وحسب المنطقة وذات الدخ ئة والنامية األخرى واألقل تطوًراالناش

  الصين.واألدنى والمنخفض وهذا يدل على تقدم 

القيمة المضافة للصناعات التحويلية للصين وبعض دول العالم من . 3جدول 

خالل  0212الناتج المحلي اإلجمالي الثابت بالدوالر األمريكي لعام 

 )%( 0212-0222الفترة من 

 العالمية
0222 0222 0212 0212 0212 
12.1 12.0 12.2 1..1 1..3 

 13.9 13.9 14.1 14.3 14.5 االقتصادات الصناعية
 22.6 22.3 19.4 12.2 19.2 )حسب مجموعة التطوير( EIE تطويروا

 15.1 15.2 15.1 15.3 15.3 االقتصاديات الصناعية )باستثناء الصين(
 31.6 31.2 31.6 29.2 22.2 الصين

 11.9 11.5 12.2 11.2 11.6 االقتصادات النامية األخرى
 12.9 12.5 11.5 11.6 11.9 الدول األقل تطوًرا

 22.6 22.3 19.4 12.2 19.2 )حسب المنطقة( EIE تطويروا
 12.4 12.4 12.1 12.6 11.5 أفريقيا

 16.6 16.3 16.3 16.2 15.3 آسيا والمحيط الهادئ )باستثناء الصين(
 15.2 14.5 14.1 13.5 13.2 أوروبا

 13.2 13.4 13.2 15.1 15.6 تينيةأميركا الال
 حسب الدخل

 13.2 13.2 14.21 14.1 14.3 ذات الدخل المرتفع
 14.1 14.2 14.5 15.3 15.5 الدخل األعلىمتوسط 

 23.1 22.2 21.2 22.2 19.1 األدنىالدخل المتوسط 
 13.5 13.2 12.6 12.2 13.2 دخل منخفض

Source: UNIDO MVA 2018 DatabaseUNIDO, 2018d. 
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( : إلى تفوق الصين في القيمة المضافة  للفرد  بالنسبة 4يشير الجدول )
، حيث بلغت  2212إلى عام  2222ألمريكي خالل الفترة من عام الدوالر ابللصناعة 

وأمريكا الالتينية  2266بلغت حوالي  2212وفي عام  429حوالي   2222ي عام ف
، أوروبا 1145بلغت حوالي  2212وفي عام  1125بلغت حوالي  2222في عام 

، أفريقيا  1591بلغت حوالي  2212وفي عام  294حوالي  2222بلغت في عام 
وبمقارنة ، 196بلغت حوالي  2212وفي عام  159حوالي  2222بلغت في عام 

وحسب  ئة والنامية األخرى واألقل تطوًراالعالم وباالقتصاديات الناش الصين بباقي دول
 المنطقة وذات الدخل المرتفع واألعلى وهذا يدل على تقدم الصين.

القيمة المضافة للفرد في الصناعة للصين وبعض دول العالم بالدوالر . 4جدول 

 0212-0222األمريكي خالل الفترة من 

 عالميةال
0222 0222 0212 0212 0212 
1033 1324 149. 1.43 1922 

 5629 5422 5252 5192 42936 االقتصادات الصناعية
 912 255 693 524 392 )حسب مجموعة التطوير( EIEتطويرو 

 993 949 622 622 522 االقتصاديات الصناعية الناشئة )باستثناء الصين(
 2266 2216 1412 992 429 الصين

 326 292 249 212 192 االقتصادات النامية األخرى
 123 59 96 59 42 الدول االقل تطورا

 912 255 693 524 392 )حسب المنطقة( EIEتطويرو 
 196 199 125 162 159 أفريقيا

 444 422 339 266 211 آسيا والمحيط الهادئ )باستثناء الصين(
 1591 1456 1292 1293 249 أوروبا

 1145 1212 1212 1164 1125 لالتينيةأميركا ا
 حسب الدخل

 5453 5316 5222 5229 4661 ذات الدخل المرتفع
 1192 1199 1193 1299 993 الدخل األعلىمتوسط 

 1992 1652 1329 925 692 األدنىالدخل المتوسط 
 121 93 94 62 54 دخل منخفض

Source: UNIDO MVA 2018 Database UNIDO, 2018d. 
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  إفريقية:ه الصيني نحو فتح أسواق التوج -4
، إذ تضاعفت ت العالقات التجارية الصينية في إفريقية تطوًرا سريعًاعرف

، فبعد أن انتزعت الصين (9)عشرين أكثر من عشر مرات منذ بداية القرن الحادي وال
تجاري الثاني للقارة في ، أصبحت الشريك ال2222منذ عام  فريقيةاألسواق اإل نصف
وقد وصل حجم التبادل  (2) بعد الواليات المتحدة األمريكية وقبل فرنسا . 2212عام 

ة مليار دوالر ، أي بنسب 192.49إلى ما يقارب  2212جاري بين الطرفين في عام الت
.  %21.4مليار دوالر ، أي بنسبة نمو  113.91أي الواردات فقد بلغت  %16.9نمو 

الصادر عن برنامج األمم المتحدة  2213وحسب تقرير التنمية البشرية في عام  (9)
ارتفعت خالل  اإلنمائي تحت عنوان نهضة الجنوب. تقدم بشري في عالم متغير، فقد
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ادالت الصين التجارية مع منطقة جنوب قيمة مب 2211 – 1992الفترة من عام 
مليار دوالر. أما في عام  142من مليار دوالر إلى أكثر من اإلفريقية الصحراء 

تشير اإلحصاءات  صين تمثل الشريك التجاري األول إلفريقيا ، إذفأصبحت ال 2213
مليار دوالر في  222توى إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين وصل إلى مس

اإلفريقية ليتجاوز بذلك حجم التبادل بين الواليات المتحدة والقارة  2214،   2213 عام
هذه األخيرة  نحو الصين، ألغتاإلفريقية ولتشجيع الصادرات  (12)بنحو الضعفين .

دولة  32من صادرات  %62يقرب من  الرسوم الجمركية لما 2212ابتداء من عام 
ولإلشارة ، تبقى العالقات التجارية بين الصين فريقية لها عالقات دبلوماسية معها. إ
ن الصادرات الصينية م %62، فنحو اإلفريقية فريقيا مركزة مع عدد قليل من الدول إو

، مصر ، نيجيريا ، الجزائر ، إفريقيافقط ، وهي جنوب إفريقية دول  موجهة إلى ستة
ربع دول ، وهي من الواردات الصينية تأتي مع أ %92المغرب ، بنين ، في حين أن 

ي أمام صعود الصين ف (11)، السودان ، جمهورية الكونغو. إفريقياأنغوال ، جنوب 
أصبحت  2211 - 1992عام من، فخالل المرحلة المبادالت التجارية لهذه الدول

، إفريقيا ، كنيجيريا ، كينيا ، جنوب اإلفريقية الصين تتحكم في العديد من األسواق 
  .ميرونالكوت ديفوار ، الكا

نقطة في  6.4تراجع فرنسا في األسواق على الشكل التالي  وهو ما نتج عنه
نقطة في الكوت ديفوار ،  19.1نقطة في جنوب أفريقيا ، 2.2 كينيا،نقط في  4 نيجريا،
من اآلالت إفريقيا تتكون  بنية الصادرات الصينية نحو  . (12)نقطة في الكاميرون 22.2

من  %92اد الغذائية والمواد الكيميائية في حين يشكل النفط المصنعة ، البضائع والمو
أشارت بعض  (13)، يستورد أغلبية من أنغوليا والسودان إفريقيا الواردات الصينية من 

دراسات الطاقة إلى أن االستهالك الصيني للنفط من المتوقع أن يرتفع في األمد 
برميل  مليون 4.2من نحو  المتطور إلى الضعفين ، حيث يرتفع االستهالك الفعلي

مقابل  2222في عام يوميًا مليون برميل  9.5إلى نحو  1999من النفط عام  يوميًا
ظهور فجوة كبيرة في الطلب الصيني على النفط والغاز الطبيعي بسبب النقص الوارد 
في االحتياطيات المحلية من الطاقة ، هو ما يضطرها إلى رفع معدالت البحث 

حر الصين زونات جديدة في أعماق أخرى من المياه اإلقليمية لبوالتنقيب عن مخ
 6.9مليون برميل واستهلكت  3.9أنتجت الصين ما يقارب  2225الجنوبي . ففي عام 

ماليين برميل كان يجب تعويضه باالستيراد من  3مليون برميل، أي أن العجز مقداره 
في الصين ى تبعتها كان من إجمالي االستهالك فإن مستو %45وعند نسبة  الخارج،

 %3.4أن يزداد الطلب بنسبة خالل العقد المقبل، في حين يتوقع  يتوقع له أن يبقى ثابتًا
زيادة موازية في الطلب على المستورد. وتتوقع بعض التقديرات أن  سنويًا، مسببًا

 15.9إلى ما يقرب من  2232يصل االستهالك الصافي للصين من النفط في عام 
ماليين برميل ، مما  4.1، في حين سيبقى الناتج عند يل من النفط يوميًامليون برم

أضعاف الكمية  4 مليون برميل يوميًا تقريبًا 11.6ات قدرها سيؤدي إلى وارد
سيبلغ اعتماد الصين على مصادر  2245، وبحلول عام  2221المستوردة عام 
  (14)%45خارجية للطاقة 

 أهم التوصيات :  
الصين الحذر من استمرار انزالقها وراء شراء السندات الحكومية يتوجب على  -1

 األمريكية تجنبًا ألي أزمات عالمية مفاجئة تؤدي إلى انهيار الدوالر األمريكي . 
تحقيق توازن حقيقي بين الصناعة المحلية والدولية مما يؤدي إلى الحفاظ على  -2

رض اقتصاد هذه الدولة إلى المكاسب الخارجية ، وبنفس الوقت عدم تأثير أو تع
 سلع والبضائع الوطنية المنتجة انخفاض في النمو وزيادة في معدالت البطالة وركود لل

يتوجب على الدول العربية إذا ما أرادت النهوض التعلم من صبر وحكمة  -3
الصينين وإصرارهم على النجاح والبروز في مراكز القوى الكبرى والبعد عن 

ة والسياسية للغرب وبناء النموذج الخاص بالتنمية دون التبعية االقتصادي
 االنزالق خلف مشكالت اآلخرين . 

ضرورة تركيز الدولة على الصناعات التي تدر عليها عوائد عالية على الدولة  -4
 المضيفة على المدى القصير والطويل بدالً من توجيهها إلى القطاعات غير المنتجة.

ج عالقاتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية مع يتوجب على الصين أن تنس -5
الدول األخرى بعيدًا عن الهيمنة والمصلحة الخاصة ولكن من خالل الطرق 

 السلمية والتعاون والتنافس الشريف وأن تحترم مقدرات اآلخرين .
يجب أن تبذل الحكومة في الصين مزيدًا من اإلصالحات الهيكلية والمالية  -6

لمصاحبة للتوزيع العادل ، وأن تطور نظام اإلصالح الصناعي واالجتماعية ا
واالقتصادي يشمل جميع المجاالت ومحاربة الفساد وعدم العودة إلى التخطيط 

 المركزي في ظل تراجع الطلب العالمي .
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ABSTRACT 
Among the most prominent manifestations of the rapid growth in capital flows and international trade, the increasing importance of 

services in both trade and foreign direct investment, the integration of production processes at the global level, and the coordination of trade and 

investment policies between countries in accordance with the regulations of the multilateral institutions, the World Trade Organization and 

regional groupings. Since the mid-1980s, new relations began to appear as a result of changes in the global economic environment, whose 

features and characteristics began to mature and affect financial trade flows, changing the trends and forms of foreign investment and 

international trade with the consequent links between them. The most important changes occurring in the international environment are due to 

the spread of the technological and informational revolution in transportation and communication, to the increase in international production 

through the escalation of production circulation processes, and the liberalization of trade and investment policies.These changes and the 

resulting economic liberalization have changed the trends and objectives of international trade and investment, which have become subject to 

mechanisms such as the World Trade Organization and the region. Perhaps the new trend in international economic relations lies in the 

abolition or realization of restrictions that were in the way of international trade and investments. To achieve this goal, mechanisms were 

usually used. In reforms in trade policies and global and regional agreements. (1)  
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