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المقدمة
وجود التنافس الكبير بين القوتين االقتصاديتين الكبيرتين في العاال ومااا الوالياال الات ادم اكاريكيا
والصين وقلق الواليال الات دم ان تقلص نفوذما االقتصادي وازا تهاا نان نارال االقتصااد العاالاي
لصالح الصين ونظرتها إلى الصين كاصدر خطر يهدد اقتصاادما للعدياد اان الاباررال واكسابا ،
ت ااو إلااى صاارا تجاااري بااين القطبااين انااذ يوليااو  ، 2018واتخااذ الصاارا شااك تباااد فاار فااي
الرسو الجاركي بينهاا بشك كبير ،اكار الذي كان له آثاره وتدانياته نلى اقتصاد الدولتين و ركا
التجاره بينهاا ب وألقل بظاللها نلى االقتصاد العالاي وأاتدل آثارما إلى بع الادو اان الشاركا
التجاريين لك ان الواليال الات دم والصين ،وانهاا الادو العربيا الانفت ا تجارياا نلاى العاالقاين،
وخاص ا دو اجلااس التعاااون الخليجااي  ،واسااتارار تلااا ال اار سااو يشااك اااارارا كبياارم نلااى
اقتصاد الدولتين وان الاؤكد أن تتجاوز تلا اكارار دودماا للتأثير نلى استقراراالقتصاد العالاي
واالقلياي.
 المقومات االقتصادية للواليات المتحدة األمريكيةتبلغ اسا الواليال الات دم اكاريكي ن و  9.8اليون ك  2ومي أكبر قليال ان الصاين  ،وأكثار اان
جا االت اااد اكوروبااي  ،وتاتااد اادودما بطااو  12,048كا انهااا  8893كا (باااا فااي ذلااا
اااع
 2477ك اع أالسكا) اع كندا  ،و 3155ك اع الاكسيا.
يبلغ ندد سكان الواليال الات دم اكاريكيا ن او  329.3الياون نساا باعاد نااو ساكاني بلاغ 0.8%
طبقا لتقديرال نا .2018
تاتلا الواليال الات دم العدياد اان الااوارد الطبيعيا اثا الف ا (لاديها أكبار ا تياطياال للف ا بالعاال
والبااالغ ن ااو  491اليااار طاان الااذي ياثاا  ٪ 27ااان إجاااالي اال تياااطي فااي العااال )  ،والن اااس،
والرصاص  ،والاوليبادينو  ،والفوسافال  ،والعناصار اكرااي الناادرم  ،واليورانياو ،والبوكسايل ،
والذم ،وال ديد  ،والزئبق ،والنيك ،والبوتاس ،والفا  ،والتنغستن  ،والزنا  ،والبترو  ،والغااز
الطبيعي  ،واكخشا  ،واكرااي الصال للزران .
بلغ قيا الناتج الا لي االجاالي ال قيقي للوالياال الات ادم ناا  2017ن او  19.49تريلياون دوالر
جا النااتج
باعد نااو قيقاي  ، %2.2ورغا أن االقتصااد اكاريكاي ماو اككبار نالاياا اان يا
واككثر تقاداا تكنولوجياا إال أناه فقاد ناا  2014صادارته لقائاا أكبار اقتصاادال العاال تبعاا لاعياار
تقيي الناتج باكافي القدرم الشارائي لصاالح الصاين  ،وبلغال قياا النااتج الا لاي االجااالي باكاافي
القاوم الشارائي بالادوالر أيااا نان ناا  2017ن او  19.49تريلياون دوالر (وجاا بالارتبا الثانيا
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نالايااا)  ،كاااا بلااغ اتوس اط نصااي الفاارد ااان الناااتج باكااافي القااوم الشاارائي بالاادوالرنن ذال العااا
 2017ن و  59,800دوالر وجا (في الارتب  19نالايا) .
تسه الزران ناا  2017بن او  % 0.9اان النااتج الا لاي ااجااالي اكاريكاي  ،والصانان بن او
 % 19.1والخداال بن و . %80.0
اان بااين أما الانتجااال الزرانيا اكاريكيا القاااح والااذرم وال باو اكخاار والفواكااه والخاااروال
والقطن ول و البقر والخنزير والدواجن وانتجال اكلبان ،واكسااا ،وانتجال الغابال.
تعااد الواليااال الات اادم اكاريكي ا الرائاادم نالايااا فااي انتااال اجاون ا شااديدم التنااو ااان االبتكااارال
التكنولوجيااا الاتقداااا وثااااني أكبااار دو العاااال اااان يااا النااااتج الصاااناني للبتااارو  ،والصااال ،
والساايارال  ،واركبااال الفاااا  ،واعاادال االتصاااالل  ،والكيااويااال  ،وااللكترونيااال  ،واكغذي ا
الاصنع  ،والسلع االستهالكي  ،والخش  ،والتعدين.
بلغ اعد التاخ ن و  %2.1نا . 2017
تطااور الرصاايد االئتااااني للواليااال الات اادم اكاريكي ا ااان  20.24تريليااون دوالر نااا  2016إلااى
 21.59تريليون دوالر نا . 2017
جا صااادراتها التااي تطااورل ااان  1.456تريليااون
تاأتي الواليااال الات اادم الثانيا نالايااا ااان يا
دوالر نا  2016إلى  1.553تريليون دوالر نا  2017است وذل انها الصين و ادما نلاى ن او
 ، %8.4وان أم الصادرال اكاريكي الانتجال الزراني اث (فاو الصاويا  ،والفواكاه  ،والاذرم)
 ،واللاااواز الصاااناني (الااااواد الكيايائيااا العااااوي )  ،والسااالع الرأسااااالي اثااا (الترانزساااتورال ،
والطاااائرال  ،والسااايارال  ،وقطاااع غياااار الاركباااال  ،وال واساااي  ،واعااادال االتصااااالل السااالكي
والالسلكي )  ،والسلع االستهالكي  ،واكدوي .
ج وارداتهاا التاي تطاورل اان  2.208تريلياون
كاا تأتي الواليال الات دم اكولى نالايا ان ي
دوالر نا  2016إلى  2.361تريليون دوالر نا  ، 2017تست وذ انها الصين و دما نلاى ن او
 ، %21.6وان أم سلع الواردال اكاريكي الانتجال الزراني  ،واللاواز الصاناني وانهاا الانفط
الخا  ،والسلع الرأساالي اث (أجهازم الكابياوتر  ،واعادال االتصااالل السالكي والالسالكي  ،وقطاع
غيااار الساايارال  ،والساايارال  ،واآلالل الاكتبي ا  ،وآالل الطاق ا الكهربائي ا )  ،والساالع االسااتهالكي
اث (الاالبس  ،واكثا  ،واللع ) واكدوي .
تطور رصيد الواليال الات دم اكاريكي ان الذم والعاالل اكجنبي اان  117.6بلياون دوالر ناا
 2015إلى  123.3بليون دوالرنا  2017وجا ل في الترتي رق  20نالايا.
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تعتبر الواليال الات دم اكاريكي أكبر دول ادين بالعاال  ،فقاد تطاور جا الادين الخاارجي للوالياال
الات دم اكاريكي ان  17.85تريلياون دوالر ناا  17.91 ، 2015تريلياون دوالر ناا  2017وبلاغ
اااؤخرا  21.3تريليااون دوالر  ،ااوالي  5/4ااان ديااون الواليااال الات اادم الخارجي ا اقوا ا بالاادوالر
اكاريكاي  ،والاقراااون اكجانا ي تفظااون بااأدوال الاادين اقواا بالاادوالراكاريكي كنها يعتباارون
الدوالرنال اال تياط في العال .
بلغ ج االساتثاار اكجنباي الاباشار الاداخ إلاى الوالياال الات ادم اكاريكيا ناا  2017ن او 466
اليار دوالر إذ تطور رصيد االستثاارال اكجنبي الاباشرم الداخلا إليهاا اان  3.614تريلياون دوالر
نااا  2016إلااى  4.08تريليااون دوالر نااا  2017ومااي الثاني ا نالايااا  ،كاااا بلااغ ج ا االسااتثاار
اكجنبي الاباشر الخارل ان الواليال الات دم اكاريكي نا  2017ن او  359الياار دوالر إذ تطاور
رصاايد االسااتثاارال اكجنبي ا الاباشاارم الخارج ا انهااا ااان  5.711تريليااون دوالر نااا  2016إلااى
 5.352تريليون دوالرنا  2017بترتي الثاني نالايا أياا.
تاتلااا الواليااال الات اادم أقااو اقتصاااد فااي العااال يعتاااد نلااى آليااال السااو واالسااتثاار والانافس ا
التجاري ا  ،وياث ا ج ا االقتصاااد اكاريكااي  % 17ااان إجاااالي ج ا االقتصاااد العااالاي ،ويهاايان
الدوالر نلى سو الاعااالل الدولي ويشك الجز اككبر ان اال تياطيال النقدي لدو العاال فااال
نن أن بع الدو تتخذ ان الدوالر نال لها  ،ويعد اقتصااد أاريكاا اقتصاادا اتنوناا ااع نساب نااو
استقرم واعد بطال اتوسط  ،واعدالل اساتثاارال رأسااالي كبيارم واساتثاارال ااخا فاي اجاا
الب و  ،وتاتلا كاا سبق االشارم ثروال كبيرم ان ااوارد الانااج والطاقا اثا  :البتارو  ،الغااز
الطبيعي  ،الف  ،واليورانيو  ،ورغ تلا الثروم فهي أكثر البلدان استيرادا للا روقال .
كاا تعد القوم الزراني اكولاى نالاياا اان يا اانتاال أو الصاادرال  ،وزياادم نلاى تاتاع الزرانا
اكاريكي بأرااي خصب واناخ اناس فإنها تتايز بتكاا اع قطا الصنان  ،واان أما الانتجاال
الزراني  :تربي اكبقار ،وال بو (الذرم ،القاح ،الشعير ،السوجا ،)...والنباتال الصناني (القطن ،
الفو السوداني  ،التبغ )...باالااف إلى الصيد الب ري.
كاا ت ظى الواليال الات دم اكاريكي بأم الانتجال الصناني نلى الاستو العالاي  ،ويعود نجاا
الصاانان اكاريكيا إلااى قاادرتها نلااى التجديااد وصاادارتها التكنولوجيا وتنااو الانتجااال ووجااود اليااد
العاال ا الفني ا الاؤمل ا والادرب ا  ،وتااأتي صاادارتها فااي ناادم ايااادين أماهااا  :البتاارو  ،الساايارال ،
صنان الطيران والكهربا  ،السلع االستهالكي  ...كاا تتقد الصنان اكاريكي بصاورم اطاردم فاي
قطاناال التكنولوجيااا الدقيقا الاتطااورم اثا الطيااران  ،الفاااا  ،االكترونيااال  ،التساالح  ،والكيايااا
الدقيق .
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ويهاايان قطااا الخااداال نلااى االقتصاااد اكاريكااي ي ا يوجااد بهااا انتجعااال وأااااكن ترفيااه اختلف ا
وأسوا اخا  ،وان بين أم الخداال :اادارم ،السيا  ،الترفيه ،البنوا .
يعد اانفا االستهالكي أكبر ا ركال االقتصاد اكاريكي إذ ياث  % 71ان جا االقتصااد  ،وماى
أكبر سو اساتهالكي فاي العاال إذ يفاو اساتهالا اكساراكاريكي نظيرتهاا اليابانيا بخااس اارال ،
وتعود الهيان اكاريكي نلى االقتصاد العاالاي إلاى نشارينيال القارن الااااي  ،وتعار االقتصااد
اكاريكي لعدد ان اكزاال العنيف انذ الكساد العظي فاي ثالثينياال القارن الااااي  ،وكانال اكزاا
الاالي العالاي في نااي  2007و  2008والتي نتجل نان أزاا الارمن العقااري والاشاتقال الااليا
مى أخطر اوج ركود ناشها االقتصاد اكاريكي فاي العقاود الااااي  ،ويساتاد االقتصااد اكاريكاي
اظامر قوته ان العواا التالي :
 -1قوم الزران ي أنها اكنلاى فاي العاال انتاجاا وتصاديرا وخاصا اان الاذرم والقااح والااشاي ،
ويكان ورا ذلا وجود اؤمالل زراني طبيعي تتاث في وجاود ساهو تقادر بنصا اساا الابالد
اع تناو فاي الانااخ ووفارم فاي الااوارد الاائيا اااا يساه فاي تناو الا اصاي  ،إاااف إلاى وجاود
اؤمالل تنظيايا يا تادخ الزرانا فاي نالقاال رأسااالي ااع القطاناال االقتصاادي االخار إذ
تزود الفناد والاطان والاصانع بالانتجال الزراني  ،وبالاقاب تتزود باالالل واالسادم والابيادال
ااان قطااا الصاانان  ،أاااا قطااا الخااداال فتزودمااا بااالقرو والب ا العلاااي ويساااى مااذا التنظااي
الجديااد باااالكروبيزنيس ،مااذا باالااااف إلااى اسااتعاا أ ااد الوسااائ التقنيا فااي اانتااال نبراسااتخدا
اكقاااار الصااناني لاراقب ا جااودم الترب ا وكاي ا اكسااادم الاسااتعال واالسااتفادم ااان اآلالل الالزا ا
لتسويق الانتجال .
 -2تطور الصنان التي ت ت فيها الارات اكولاى وتسايطر نلاى صا كبيارم واتنونا اان اانتاال
العالاي لعدم انتجال صناني أماها السيارال  ,والصل  ,والنسيج  ,والصنانال الاتطاورم والعاليا
التكنولوجيا اث الصنان االلكتروني  ,والصنانال الفاائي  ,والصنانال العسكري .
-3قوم التجارم ي تهيان الانتجال الاصانع نلاى الصاادرال والاواردال اكاريكيا  ،وماي اكونا
ان اواد التجهيز واالستهالا والسيارال والاعلوااتي  ،تساندما في ذلا قوم واخاا أساطي النق
الب ري والاواني.
 -4اخاا ااستثاارال ي تعد ان أكبار الادو الاساتثارم بالخاارل  ،وتاثا الشاركال اكاريكيا
نسب كبيرم ان الشركال الاتعددم الجنسيال الاائ اكولى بالعال  ،وتستقط اساتثاارال ااخا اان
الخاارل لوجااود سااو اسااتهالكي كبيارم وقاادرال شاارائي ناليا  ،وكاذا ااسااتقرار السياسااي  ،وأغلا
ااستثاارال ان اليابان  ،والصين  ،وكندا  ،واات اد اكوروبي .
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 -5قوم قطا الخداال الذي ياأتي بالارتبا اكولاى نالاياا وتتزاياد وتيارم نااوه وتطاوره ويسايطرنلى
نسب كبيرم ان الناتج ااجاالي الخا .
 -6الشااركال اتعاااددم الجنسااي التاااي تعاااد ايزانياتهاااا ايزانيااال بعااا الاادو تعتبااار ااان العوااااا
الاساما في قوم االقتصاد اكاريكي ي تشغ ندد كبير ان العاا وت قق رق ابيعال كبير ت تا
به ارات اتقدا نالايا.
-7تقاااد الب ااا
والتكنولوجي.

العلااااي وتطبيقاتاااه التاااي تعاااد القاااوم الدافعااا الا ققااا كسااابقي التقاااد والتطاااورالعلاي

 اآلفاق المستقبلية لالقتصاد األمريكيان استقرا اؤشرال االقتصاد اكاريكي نجد اا يلي:
أن الناو اكاريكي بال بطيئا في اعظ السنوال اكخيرم وقر ان  %2.0قياساا باالقتصااد الصايني
الااذي تجاااوزه ناااوه اااجز  % 6.5فااي أق ا االتااه وإذا اسااتار مااذا التفاااول  ،ساايبلغ ج ا اقتصاااد
الصين اع اقتصاد الواليال الات دم في أقا اان نقادين  ،وتوقاع االقتصااديين أن يشاهد االقتصااد
اكاريكي انكااشا خال العا الجاري  2019أو في العا الاقبا  ،2020اكاار الاذي أوجاد الا اان
القلق لد الاستثارين.
تقو الوالياال الات ادم باساتعدا لفائهاا وشاركائها التجااريين نبار فار رساو جاركيا نلاى دو
االت اد اكوربي والصين  ،وإنادم التفاو نلى اتفاقيا التجاارم ال ارم كاريكاا الشااالي (نافتاا) كااا
انس بل ان اتفاقي التجارمنبرالا يط الهادي.
أصاااابح الاااادين اكاريكااااي الخااااارجي الاتزايااااد انااااذ العااااا  2008والبااااالغ اليااااا  21.299تريليااااون
دوالرأاخ اان اقتصااد الوالياال الات ادم نفساه وتجااوز النااتج الا لاي االجااالي وباال نا يثقا
رك تقداها االقتصادي.
كاا تطلبل ال رو والتدخالل اكاريكي في انااطق العاال ت اوالل كبيارم فاي الااوارد الوطنيا اان
االستخدا في اكغرا الادني إلى اكغرا العسكري أسهال في ارتفا الدين العا وزيادم العجز
في الايزانيا اكاريكيا  ،ففاي السان الااليا  2018ووفقاا كرقاا ال كواا اكاريكيا بلغال التكاالي
الاباشرم لل ارو أكثار اان  1.9تريلياون دوالر ،وتزاياد الادين العاا يااغط ماو والفوائاد بقاوم نلاى
ايزاني الدول ويلته كاف بنود االنفا ال كواي اكخر اا ياؤدي إلاى تقليا الااوارد الاتا ا لزياادم
اانفا العسكري اكاريكي.
8

ان الاتوقع للديون اكاريكي أن تتطور بالزيادم بعد اوافق ال كوا اكاريكيا فاي العاا  2019نلاى
زيادم االنفا العساكري للا افظا نلاى نفوذماا العاالاي  ،إاااف إلاى بعا أوجاه اانفاا ال كاواي
ااجباري ونلاى رأساها نفقاال التاأاين االجتاااني وبارااج الرنايا الصا ي لا ادودي الادخ  ،وكاذا
الفائاادم الادفوناا نلااى تلااا الااديون  ،وقااد أنلاان الاسااؤلون ناان إدارم اانفااا نلااى بناادي التااأاين
ان ا تياطيال اانفا لاديه لاقابلا
االجتااني والرناي الص ي مذا العا أنه سيبدؤون في الس
الاتطلبال الاتزايادم  ،وأناه ب لاو ناا  2026لان تكاون منااا أرصادم لإلنفاا نلاى بارااج الرنايا
الص ي وستتأثر برااج التعلاي  ،بينااا سايكون اظ بارااج التاأاين االجتاااني أفاا يا ساتتوافر
لاديها أرصاادم تاى نااا  ، 2034وأنااه لاو لا توجاد ال كواا الفيدراليا اصاادرأخر للتاويا فساايت
إلغا العديد ان االاتيازال التي يوفرما مذان البندان.
تاانفل أياا قرو الشركال اكايركي انذ والى نشر سنوال  ،وبلغل ديون الشاركال 9000
ي".
اليار دوالر ،وتش ّك وفق رئيس البنا الاركزي " ،خطرا نلى االقتصاد الكل ّ
وارتفع نجز الايزاني اكاريكي بنسب  % 17إلى  779اليار دوالر  ، 2018في أسوأ قياا اجااليا
له انذ نا  ، 2012واتوقع أن يتصاند ليصا ماذا العاا  2019إلاى أكثار اان  900الياار دوالر ،
وأكثر اا يغر الايزاني االت ادي ميكليا في مذا العجز الازان مو شايخوخ الساكان وتااخ نفقاال
الص والتقاند  ،ونظرا لزيادم اانفا ال كواي فإن مذا سيؤدي إلى ازياد اان العجاز فاي الايزانيا
باقدار  1500اليار دوالر خال العشر سنوال القادا اا يعني اللجاو لألساوا الااليا لالقتارا ،
واا يترت نليه ان اواجه الناو االقتصاادي لعقباال كبيارم  ،وجادير باالشاارم أن زياادم االنفاا ال
الاريبي وت ديدا الارائ نلى الشركال باالااف إلاى تااخ النفقاال االجتاانيا ونفقاال التسالح
تزيد ان استو مذا الع .
صااارل الرؤي ا الصاايني الجدياادم التااي ل ا تعااد تقتصاار نلااى الانافس ا اقتصاااديا نباار إنتااال الباااائع
الرخيص  ،بداي لاالاح نال جديد ال اكان فيه لال تكاار اكاريكاي والغرباي وخاصا فاي ااا يتعلاق
بالصنانال النوني كالذكا االصطناني وصنان الروبوتال واالتصاالل واكنترنل وشبكال الجيا
والتفو فاي الغار
الخااس إااف إلى صنانال أخر اتقدا ي تكرما الغر  ،وباتل التكنولوجيا
ّ
ارش ين لالنتقا إلى الشر ان خال قيا الصين بانتال والتفو في تلا الصنانال.
تعتاد الواليال الات دم نلى استيراد الاواد الخا الاصنف نلى انها استراتيجي والتي تعر باكتربا
أو الاعادن النادرم التي تعد الصين أم انتج لها وتوفر الجز اككبر ان اانتال العالاي لهذه الاعادن
التي تدخ في الصنانال الاتطورم واالستراتيجي واكسل ولوائح الطاق الشاسي ورقائق الهواتا
الا اولا وشاارائح الكابيااوتر وتوربينااال توليااد الطاق ا ااان الريااا  ،ااااا يعطااي بكااين ا تكااارا فعليااا
لسو اكترب النادرم التي تشا  17ننصرا تقع في أساف الجادو الادوري الكياياائي للاعاادن اكاار
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الااذي يشااك اصاادر تهديااد لهااا ااا ايقااا
استاراري تدفقها .

تصااديرما  ،اااا ياادفعها التخاااذ تاادابير واجاارا ال لااااان

كاااا تتجااه الصااين إلااى أسااوا أفريقيااا وآساايا وأاريكااا الالتيني ا ودو أخاار لتقلاايص االنتااااد نلااى
اكسوا اكاريكي التاي تاذم إليهاا % 20اان الصاادرال الصايني ولالساتارار فاي تادوير وتشاغي
اصانعها وإنتاجها الكثي  ،وفاي الاقابا يعتااد اكاريكاي نلاى الانتجاال الصايني كاون البادي ننهاا
يسااب تاااخاا فااي اقتصاااده ويخف ا ااان القاادرم الش ارائي لديااه (انخف ا الاادخ الشخصااي للاااواطن
اكاريكي نا  2018للارم اكولى) يا أن الصاين تاوفر للاساتهلا اكاريكاي الاناتج بانفس الجاودم
والقوم والفانلي لكن بكلف أق اقارن اع غيرما ان الانتجال.
تكااافح الواليااال الات اادم ااان أجا وقا تراجااع اركزمااا العااالاي االقتصااادي والسياسااي والعسااكري،
وإستعادم اوقعها كقط نالاي أو د أو أساسي  ،وتعل جيادا ااد القادرال االقتصاادي للصاين التاي
تؤملها لريادم االقتصاد العالاي.
 المقومات االقتصادية للصينتبلااغ اسااا الصااين الواقعا فااي شاار قااارم آساايا ن ااو  9.6اليااون كا  2ومااي تعاااد اسااا أوروبااا
بأكالها كااا أنهاا اصاغر قلايال اان الوالياال الات ادم اكاريكيا  ،وتاتاد ادودما اان كافا االتجاماال
بطااو  22475ك ا اااع  14دول ا مااي  :انغوليااا وروساايا وكوريااا الشاااالي وفيتنااا والوس وايناااار
والهنااد وبوتااان ونيبااا وباكسااتان وافغانسااتان وطاجيكسااتان وقيرغيزسااتان وكازاخسااتان  ،كاااا ي اادما
اقلياي مونج كونج واكاو .
وتعد أكبر دول في العاال اان يا نادد الساكان الاذي بلاغ ن او  1,384.7الياون نساا باعاد نااو
سكاني بلغ  ، 0.37%طبقا لتقديرال نا .2018
تزخاار الصااين بالعديااد ااان الاااوارد الطبيعي ا اث ا  :الف ا  ،وخااا ال ديااد  ،والهيليااو  ،والبتاارو ،
والغاز الطبيعي  ،والزرنيخ  ،والبزاول  ،والكوبالل  ،والكادايو  ،والسابائا ال ديديا  ،والغااليو ،
والجراانيو  ،والهافنيو  ،وااناديو  ،والليثياو  ،والزئباق  ،والتنتاالو  ،والتيلورياو  ،والقصادير ،
والتيتاااانيو  ،والتنغساااتن  ،واكنتيااااون  ،والانغنياااز  ،والاغنيسااايو  ،والاوليبااادينو  ،والسااايلينيو ،
والسترونتيو  ،والفاناديو  ،والاغنتيل  ،واكلوانيو  ،والرصااص  ،والزناا  ،والعناصار اكرااي
النااادرم  ،واليورانيااو  ،والطاق ا الكهرواائي ا (اككباار فااي العااال )  ،واكرااااي الشاسااع الصااال
للزران .
ققل الصاين " اعجازم اقتصاادي " بكا الاعاايير االقتصاادي الاتعاار نليهاا يا أقااال ناوذجاا
اقتصاديا فريدا ان نونه ارتكاز نلاى ت قياق اعاد نااو بلاغ  %9.8اساتار لسانوال طويلا وانعكاس
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ذلااا نلااى اعاادالل التشااغي العاا ا التااي ارتفعال ااان  %28نااا  1978إلااى  %72نااا ، 2013
واساتطانل تجايااع أكباار ا تياااطي اان الااذم والعاااالل اكجنبيا فاي العااال قاادر نااا  2017باـن و
 3.326ترليون دوالر  ،ونج ل في تاكين والي  660اليون نسا ان سكان الصين اان الاتخلص
ان الفقر  ،و سامال الصين بعد اكزاا الااليا العالايا وت ديادا فاي الفتارم اان  2008إلاى 2014
في زيادم ج االقتصاد العالاي بنسب  ، %50وبال االقتصااد الصايني الاذي يشاك ن او % 14.8
ان االقتصاد العالاي ثاني أكبر اقتصاد بعاد الوالياال الات ادم اكاريكيا وأكبار شاريا تجااري ككثار
ان  130دول  ،وتعد النها الصيني اتكاال ي لا تقتصارنلى جانا دون آخار با إن نهااتها
شاال زراني وخداي وصناني وادني ونسكري  ،وكان للقطا الخاص الدور اكبرز في دن نااو
ي سام بن او  %75اان النااتج الا لاي االجااالي الصايني باين
االقتصاد الصيني وخلق الوظائ
اكنوا  2010و ، 2012وأصب ل الصين انذ نا  2010أكبر اصدر وثاني أكبر استورد للسالع
التجاري في العال  ،كاا أنها صارل خااس أكبر اصدر وثال أكبر اساتورد للخاداال  ،وفاي العاا
 2013أصب ل أكبر دول تجاريا اتجااوزم الوالياال الات ادم كو اارم فاي التااريخ ال ادي  ،كااا
صارل نا  2016ان أكبر اقتصادال العال .
بلغ قياا النااتج الا لاي االجااالي ال قيقاي للصاين ناا  2017ن او  12.01تريلياون دوالر باعاد
ناو قيقي  ، %6.9وتاان اتوسط نصي الفرد ان الناتج الا لي االجاالي بن و  42اعفا اان
أقاا اااان  400دوالر نااا  1978ليصااا إلاااى ن ااو  17ألااا دوالر نااا  2017وارتقااال الصاااين
باقتصااادما بفاا ت ولهااا إلااى اركااز نااالاي للتصاانيع الاتخصااص بتجايااع وتصاانيع الانتجااال ا ليااا
انتاادا نلى اليد العاال الرخيص وتصديرما لجايع دو العال .
تسااه الزران ا بن ااو  % 7.9ااان الناااتج الا لااي ااجاااالي الصاايني  ،والصاانان بن ااو % 40.5
والخداال بن و . %51.6
تعااد الصااين الرائاادم نالايااا ااان ي ا قيااا اانتااال الزرانااي لا اصااي ندياادم اث ا القاااح واكرز
والبطاااطس والااذرم والتبااغ والفااو والشااا والتفااا والقطاان ول ا الخنزياار ول ا الاااأن والبااي
والساا والجابري  ،وكذا اانتاال الصاناني يا تناتج تشاكيل مائلا اان الانتجاال الصاناني اثا
ال ديااد والصاال واكلوانيااو والاعااادن اكخاار والف ا واآلالل واكساال والانسااوجال والاالبااس
والاانفط واكسااانل والكيااويااال وااللكترونيااال ووسااائ النقاا والساايارال والقطااارال والطااائرال
والساافن واعاادال االتصاااالل الساالكي والالساالكي وساافن الفاااا واكقاااار االصااطناني والانتجااال
االستهالكي .
بلغ اعد التاخ ن و  %1.6نا . 2017
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في ين أن الواليال الات دم اكاريكي مى الدول الادين اكولى في العال  ،فإن الصين مى الاقر
اكو في العال والتي تطور رصيدما االئتااني ان  23.02تريليون دوالر نا  2016إلاى 27.34
تريليون دوالر نا . 2017
جا صاادراتها التاي تطاورل اان  1.99تريلياون دوالر ناا
تأتي الصاين اكولاى نالاياا اان يا
 2016إلى  2.216تريليون دوالر نا  2017اسات وذل انهاا الوالياال الات ادم اكاريكيا و ادما
نلى ن و  ، %19وان أم سالع الصاادرال الصايني اآلالل الكهربائيا وأجهازم الكابياوتر واعادال
االتصاالل السلكي والالسلكي والاالبس واكثا والانسوجال.
ج وارداتها التي تطورل اان  1.501تريلياون دوالر ناا
كاا تأتي الصين الثاني نالايا ان ي
 2016إلااى  1.74تريليااون دوالر نااا  ، 2017تساات وذ انهااا الواليااال الات اادم اكاريكي ا و اادما
نلى ن و  ، % 8.5وان أم سلع الواردال الصيني اآلالل الكهربائي والادوائر الاتكاالا واكوناال
الكابياااوتر اكخااار والزياااول والوقاااود الاعااادني والاعااادال البصاااري والطبيااا والخاااااال الاعدنيااا
والسيارال وفو الصويا.
يأتي االقتصاد الصيني بالارتب الثاني نالايا بعد الواليال الات دم اا يجعلها ان أبارز الادو الااؤثرم
فى القرار االقتصاد العالاى وان ا ركاته اكساسي  ،إذ أن أي مزم قد تصيبه تكون لها انعكاسااتها
الساالبي الاباشاارم التااي تنتشاار فااي كاف ا أن ااا العااال  ،إااااف إلااى ذلااا فالصااين ااان أكباار ااازودي
االسااتثاارال اكجنبي ا الاباشاارم بالعااال ي ا شااهد نااا  2017خاارول  156اليااار دوالر كتاادفقال
اسااتثااري خارج ا ااان الصااين  ،كاااا ت ت ا الصااين الارتب ا اكولااى نالايااا ااان ي ا االسااتثاارال
اكجنبي الاباشرم الداخل إلى البالد والتي بلغال  132الياار دوالر ناا  ، 2017كااا تاتلاا الصاين
أكبر ا تياطيال بالعال اكجنبي والتي تصا إلاى  3.236تريليوناال دوالر  ،وتصااند نفاوذ الصاين
االقتصاد اع إطال اباردم ال زا والطريق وتطورما الاتنااي في االبتكار وإنتاال انتجاال نونيا
تكنولوجي اتقدا كان انتاجهاا قاصارا نلاى الوالياال الات ادم والغار وتناااى جا وتاأثير شاركال
صيني كبر ومو اا ياث اصدر قلق للواليال الات دم اكاريكي .
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 اآلفاق المستقبلية لالقتصاد الصيني.ت قق الصين اان خاال خططهاا االقتصاادي الطاو ا اعادالل نااو ارتفعا نلاى الصاعيد العاالاي ،
وجا ل اكولى نالايا وفي اعظا السانوال اناذ العاا  1978و تاى اآلن  ،كااا تنفاق سانويا ااا يزياد
العلاي والتطوير  ،وتتبع جايع سب التقد الاشارو وفقاا للقاانون
نن  370اليار دوالر نلى الب
الادولي أ غيار الاشاارو  ،واان مناا تااأتي االتهاااال اكاريكيا للصاين خصوصاا بشااأن ااا يوصا
بساارق الصااين لل قااو الفكري ا وباارا ال االختاارا والتكنولوجيااا والصاانانال الاقلاادم  ،ي ا تشااير
واشنطن إلى أن أكبر دول اصدرم في العاال للسالع الاقلادم ماي الصاين  ،وأن نساب  % 77اان ماذه
السلع الاقلدم تص إلى الواليال الات دم اكاريكي .
ان الاتوقع ب لاو ناا  2030أن تكاون الصاين أكبار قاوم اقتصاادي فاي العاال  ،تقودماا التطاورال
الاتسارن واستعدادال أكثر ان نص سكان الصين للثورم الصناني الرابعا والاذي نكساته الخطا
الخاسي الـ 13للصاين الصاادرم ناا  2016والتاي تلخاص اساار التنايا الصايني للسانوال الخااس
التاليه نبر الناو الادفو باالبتكار والتكنولوجيا والتناي الخارا واالنفتا والتشاارا بالاشارونال
وخاص تلا الاعني بابادرم " ال زا والطريق"  ،والتقد الهائ في اجا الذكا االصاطناني الاذي
يسير بخطوال واسع وادروس وأكثر جدي تى ان الواليال الات دم اكاريكي نفسها  ،ي بادأل
بالفع طر استخدااال الذكا االصطناني نلى الاستو العالاي في الط واالقتصااد والخاداال ،
وقد أشارل ا د دراساال اركاز تطاوير أنظاا الاذكا االصاطناني فاي الصاين إلاى أن تطاور ماذا
النو ان اكنظا رفاع القادرم االنتاجيا لاختلا القطاناال ال يويا فاي الصاين وأااا ن او 500
اليااار دوالر إلااى الناااتج القااواي االجاااالي الصاايني وكاناال أباارز القطانااال الاسااتفيدم مااي التصاانيع
والخداال وخاصا الصا والتعلاي  ،ولت قياق الازياد اان التطاور فاي ماذا الاجاا رصادل الصاين
 320الياار دوالر لتطاوير انظواا الاذكا االصاطناني جاز انهاا ينفاق نلاى التعلاي لوااع انااامج
اتخصص تسام في تشكي جي جديد ان الا تارفين فاي أنظاا الاذكا االصاطناني لتكاون ناوذجاا
نالايااا ي تااذ بااه فااي مااذا الاجااا  ،كاااا خصصاال أياااا ن ااو 150اليااار دوالر لإلنفااا نلااى
الصنانال التكنولوجي واابادا والاادن الذكيا ااان رؤيا  ، 2025واان شاأن الاادن الذكيا التاي
تعتز إنشا ما أن تغير تركيب العال وقد أصا مذا اكار واشنطن بالقلق.
 ويتا ور استقب االتصاالل والادن الذكي في العال او الاـجي الخاااس  ،وتقاود شارك ماواويالصيني اشرو إنشا البنى الت تي لشبكال الـجي الخااس و العال الذي تقدر قياته بااا باين 12
إلى  13تريليون دوالر تى نا .2035
 تستفيد الصين ان نلاائها وبا ثيها باختلا أن اا العاال وبااوازام ذلاا تساتار فاي بناا انظوااالاالي جديدم وبنوا لالستثاار في البنى الت تي وتتوسع في شر آسايا وأفريقياا (التاي تزخار باالاوارد
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اكساسااي وتعااد اركااز اسااتهالا مااا للصااين التااي ت تااال إلااى أسااوا اسااتهالكي لت ريااا نجااالل
اصانعها) وأاريكا الالتيني واناطق أخر ان العال .
تعد الصاين أو دولا اصادرم فاي العاال بقياا صاادرال تقادر بن او  2.4ترلياون دوالر وفاق أرقاا
العا  ، 2017كاا أصب ل الصين ثاني أكبر دول في العال باجا اانفا العسكري ومذا اكار لاه
انعكاساااته االسااتراتيجي فااي ب اار الصااين الجنااوبي يا تقلصاال الثقا فااي التفااو اكاريكااي مناااا ،
وباتل اااكانال اكاريكي اطوق بأنظا دفاني وجزر اصطناني وقدرال تقني نسكري نالي .
أكاادل أياااا تقااديرال ناادد ااان التقااارير االقتصااادي العالاي ا نلااى تغياار خارط ا االقتصاااد العااالاي
واراكااز القااوم االقتصااادي العالاي ا خااال الثالثااين نااااا القادا ا  ،وأشااارل أنااه ب لااو نااا 2050
ستكون الصين قد أزا ل الواليال الات دم نن نرال االقتصاد اككبر في العال لتاأتي االولاي نالاياا
ب جا للناااتج االجاااالي يقاادر بن ااو  58.5تريليااون دوالر (با مناااا تنبااؤال ااان بعا االقتصاااديين
اتتفو تاااااا نلااى االقتصاااد اكاريكااي نااا  2041نلااى أبعااد تقاادير) ،
العااالايين تشااير أن الصااين سا ّ
ويأتي بعدما بالارتب الثاني الهند ب جا للنااتج االجااالي يقادر بن او  44.1تريلياون دوالر ،وتتراجاع
الواليال الات دم اكاريكي للارتب الثالث نالايا ب ج في الناتج االجاالي يقدر بن او  34.1تريلياون
دوالر  ،وتتقد أندونيسيا إلى الارتب الرابع ب ج للناتج االجاالي يقدر بن و  10.5تريليون دوالر.
 أسباب الحرب التجارية بين أمريكا والصينوجود التنافس الكبير بين القوتين االقتصاديتين الكبيرتين في العاال ومااا الوالياال الات ادم اكاريكيا
والصين وقلق الواليال الات دم ان تقلص نفوذما االقتصادي وازا تهاا نان نارال االقتصااد العاالاي
لصااالح الصااين  ،ت ااو إلااى صاارا تجاااري بااين القطبااين انااذ يوليااو  ، 2018ي ا تعتباار الواليااال
الات دم اكاريكي أن الصين تشك خطرا يهدد اقتصادما للعديد ان اكسبا انها اا يلي:
 تصاند نفوذ الصين فى االقتصاد العالاى وتنااى ج وتأثير الشاركال الصايني الكبار والشاروصاانع فااي الصااين  "2025واشاارو
فااي اشاارونال الصااين االقتصااادي العاالق ا  ،اث ا اشاارو " ُ
طرياااق ال ريااار الجدياااد " ااازا وا اااد  ،طرياااق وا اااد "  ،اللاااذان يهااادفان إلاااى تطاااوير الصااانانال
التكنولوجي ا فااي الصااين  ،وفااتح أسااوا جدياادم بشااك أوسااع بكاف ا دو العااال ونلااى رأسااها السااو
اكوروبياا  ،أاااا الانتجااال الصاايني بانتبارمااا بااديال ناان إداااان االقتصاااد الصاايني نلااى السااو
اكاريكي  ،باا ياكنها ان الت ك في طر التجارم وصدارم االقتصاد العالاي خاال السانوال القليلا
القادا وت قيق اعدالل ناو قوي ومو اا يشك اصدر قلق للواليال الات دم اكاريكي .
استشااعار الواليااال الات اادم اكاريكي ا اخاااطر ت ااوالل االقتصاااد العااالاي ي ا نظاارل اادارالاكاريكي الاتعاقب إلى االقتصاد الصيني كخطر يهدد اصال هانلى الاديين الاتوسط والبعيد.
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 الخطر الذي تشعر به الواليال الات دم ارده ذلا ليس إلى تصدرالصين دو العاال فاي الصاادرال ،وال في انتال الايزان التجاري بينهاا لصالح بكين ،ب إلى خططها السري واشاريعها الطاو ،
والتي في ا ند تاكن واشنطن ان إناقتها فإن القطار الصيني السريع سيدمس فاي طريقاه التفاو
اكاريكي والغربي.
 تعتبر الصين اليو مي الانافس االقتصادي الرئيسي للواليال الات دم. اتهااال واشنطن الاتكاررم للصاين بسارق وانتهااا قاو الالكيا الفكريا والتكنولوجيا اكاريكيانبر القرصن والتجسس أو صنان نااذل صيني انها  ،وناليال يازم الشركال بدن ان ال كواا
والنق ااجبااري للتكنولوجياا والقياود نلاى الصاادرال بهاد الهيانا نالاياا نلاى قطاناال صاناني
اتقدا .
 لجو الصين إلى تخفي قيا نالتها الا ليا "الياوان" لتعزياز جا صاادراتها وتجارتهاا العالاياورفع الطل نلى انتجاتها الا لي .
 تفعي برنااج تراا الاذي قطعاه نلاى نفساه أثناا ترشا للرئاسا اكاريكيا  ،الاذي كاان وااا ابالنسااب للصاانان اكايركيا  ،يا أنلاان ناان نيتااه بفاار رسااو جاركيا نلااى الاسااتوردال التااي
تنافس الانتجال اكايركي  ،وتتسب بانخفا أسعارما وتراجع التصنيع وارتفا اعدالل البطال .
 وجود اجاون ان الاستشارين لاد الارئيس اكاريكاي ااان يادفعون باتجااه الاواجها الكبار ااعكتااا " اارو الصااين القاداا "  ،والااذي يسااير نلااى
الصااين  ،نلااى غاارار بيتاار نافااارو  ،صااا
نبو م " ال ر القادا اع اليابان " في نهاي الثاانينيال.
خطى جورل فريداان  ،صا
 ياي الايزان التجاري بين الواليال الات دم والصين ،لصالح الصاين بعجاز يقتار اان  375اليااردوالر ،اكار الذي سيجع ان مذه ال ر التجاري ذال نتائج أكبار نلاى االقتصااد الصايني الاذي ال
ياكنه التخلي نن السو اكايركي لتصري انتجاته في الوقل ال الي نلاى اكقا  ،ااا سايدفعها إلاى
طاول الافاواال لاناقش طلبال واشنطن والتجاو اعها.
 اطالب ا واشاانطن للصااين بتغيياار سياساااتها التااي تصاافها بغياار العادل ا  ،بانتبارمااا تاادن شااركاتهاالتجاري ا نباار تقاادي قاارو بفوائااد انخفا ا وتااوفير دن ا كااواي غياار اعلاان لهااا  ،ااااا يصااع
الانافس نلى اثيالتها اكايركي .
 اطالب الواليال الات ادم للصاين بوقا التجساس الصاناني الاذي تاته بكاين بااارساته تجامهاا اناذفترال طويل  ،وتطالبها بإنطا الباائع واالستثاارال اكايركي فُرصا أكبر في السو الصيني
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 مظاهر الحرب التجارية بين أمريكا والصينبدأل ال ر التجاري فعليا بين الواليال الات دم اكاريكي والصاين فاي  6يولياو  ، 2018وكاان اان
أم اظامر تلا ال ر فر رسو تجاري اتبادل بين البلدين نلى الن و التالي:
 فر الواليال الات دم تعريفال جاركي بنسب  %25نلى  818انتجا صينيا استوردا بقياا 34اليار دوالر  ،وردل الصين بفر تعريفال جاركي بنسب  %25نلى  545سلع أاريكيا الانشاأ
بقيا  34اليار دوالر.
 فاااي  23أغساااطس  2018فراااال الوالياااال الات ااادم تعريفاااال جاركيااا نلاااى انتجاااال صاااينياستوردم بقيا  16اليار دوالر ،وردل الصين بفر تعريفال جاركي نلاى سالع أاريكيا الانشاأ
بقيا  16اليار دوالر.
 في  17سبتابر  2018فرال الواليال الات دم تعريفال جاركي بنسب  %10نلى وارداتها اانانتجال صيني بقيا  200اليار دوالر  ،وردل الصين بفر تعريفال جاركي بنسب  %10نلاى
وارداتها ان سلع أاريكي الانشأ بقيا  60اليار دوالر .
 استارل الاعارا التجاري بين البلدين إلى أن اتفقا فاي نهايا ناا  2018نلاى التهدئا ونقاد مدناواجرا افاواال اع اطلع نا  2019للتوص إلى اتفاا تجااري بينهااا  ،اساتهدفل اناه الوالياال
الات دم اكاريكي ت قيق اكمدا التالي :
 -1تقلااايص العجاااز التجااااري بينهااااا باقااادار  200الياااار دوالر أاريكاااي لصاااالح الوالياااال الات ااادم
اكاريكي في خال نااين.
 -2تخفي الدن الاذي تقدااه الصاين للشاركال الاالوكا للدولا أو تغييار النااوذل االقتصاادي الاذي
تعتاد نليه الصين.
 -3زيادم نفاذ الشركال اكاريكي إلى أسوا الزران والطاق واكسوا الاالي الصيني .
 -4إنادم الشركال اكاريكي لإلنتال وتوفير وظائ

لألاريكيين داخ الواليال الات دم.

 -5ال فاظ نلى التفو التكنولوجي اكاريكي وأسبقيته .
 وبعاااد نقاااد  11جولااا اااان الا ادثاااال التجاريااا رفيعااا الاساااتو أنلااان الااارئيس اكاريكاااي تعثااارالافاواااال فااي  5اااايو  ، 2019وأن الواليااال الات اادم سااتزيد التعريفااال نلااى الانتجااال الصاايني
بقيا  200اليار دوالر أاريكي ان  %10إلاى  ، %25وساتكون زياادم التعريفا الجاركيا سااري
الافعو نلى الباائع التي تغادر الصين انتبارا ان  10اايو  ، 2019ومدد الرئيس اكاريكي
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بطر تعريف جديدم بنسب  %25نلى سالع صايني بقياا  325الياار دوالر إااافي والتاي ساتغطي
جايع الانتجال الصيني الاتبقيا  ،وردا نلاى ذلاا أصادرل وزارم التجاارم الصايني بياناا أنلنال فياه
أنها ستزيد التعريف الجاركي نلى سلع أاريكي بقيا  60اليار دوالر أاريكاي انتباارا اان  1يونياو
.2019
ليصاابح بااذلا إجاااالي قياا الباااائع الصاايني الاطبااق نليهااا التعريفااال الجاركيا اكاريكيا صااريا
 250اليااار دوالر  ،مااذا بخااال واردال الصاال واكلوانيااو والغساااالل واكلااوا الشاسااي التااي
تطبااق نلااى واردال دو ناادم  ،كاااا بلااغ إجاااالي قياا الباااائع اكاريكيا الاطبااق نليهااا التعريفااال
الجاركي الصيني صريا  110اليار دوالر.
 أياااا تصاااندل أزاا شاارك مااواوي التااي يقااع اقرمااا فااي الصااين وتعااد وا اادم ااان أكباار اصاانعيوسائ االتصاالل والشبكال والهوات الذكي بالعال  ،يا انعال اادارم اكاريكيا شارك ماواوي
ان تطوير شبك الجي الخااس داخ دودما  ،وواعل وزارم التجارم اكاريكيا فاي ااايو 2019
مااواوي والشااركال التابعاا لهااا نلااى " قائااا الكيانااال الا ظااورم "  ،و ظاارل كاا ااان أسااتراليا
ونيوزيلندا استخدا أجهزم مواوي في بنا شبكال الجيا الخاااس لإلنترنال بهاا  ،كااا قااال شاركتي
إي إي وفودافااون بالاالكا الات اادم بالغااا طلباتهاااا اكوليا الخاصا باسااتيراد مواتا مااواوي الذكيا
الاتوافق اع الجي الخااس  ،وكذا أنلنل الاالك الات ادم اراجعتهاا لسياساال تطاوير شابكال الجيا
الخااااس والتااي قااد تجع ا دور شاارك مااواوي اقصااورا نلااى تزوياادما بالاكونااال غياار اكساسااي ،
وبالتالي فاستارار اكزا بين شرك ماواوي والوالياال الات ادم اكاريكيا اان شاأنه تعطيا اسااني
الصااين لتعزيااز نفاذمااا لألسااوا اكوروبي ا والاادو اكخاار وإناق ا جهودمااا لتاادني قاادرال شاارك
مواوي نلى تقدي خداال شبكال الجي الخااس التي تعد أ د اتطلبال البني اكساسي في الاستقب .
 العالقات االقتصادية والتجارية واالستيمارية بين دولة ايمارات العربية المتحدة والصينتتس العالقال االقتصادي والتجاريا باالقوم والاتانا والتشاع والنااو الاطارد وتقاو نلاى أساس اان
التنسيق والتعاون وت قيق الاصالح الاشترك  ،واااارال ماي ثااني أكبار شاريا تجااري للصاين فاي
العال  ،كاا أنها أكبر شريا للصين في الانطق العربي ي تست وذ نلى  % 23اان جا التجاارم
العربياا اااع الصااين  ،كاااا أن ن ااو  % 60ااان التجااارم الصاايني يعاااد تصااديرما ااان خااال دولاا
اااارال واوانيها إلى  444ادين بانطق الشر اكوسط وشاا أفريقيا والدو اكفريقي بشك نا
 ،وتعتبر الصين أن دول اااارال ماي بوابا العباور اكولاى لهاا إلاى انطقا الشار اكوساط وشااا
أفريقيا  ،كاا أن اااارال ان أكبر اصادري الانفط إلاى الصاين يا صادرل إليهاا فاي ناا 2017
فقط اا قياته  4اليار دوالر  ،وتطور ج التباد التجاري غير النفطي بين دول ااااارال والصاين
خال الفترم  2018-2015نلى الن و الابين بالجادو التاالي رقا ( ، )1يا تطاور جا التجاارم
ان  93.1اليار درم نا ( 2015بنسب  %8.8ان ج تجارم اااارال اع العال  ،إلى 158.4
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اليار درم نا  ( 2018بنسب  %10.3ان ج تجارم اااارال اع العال ) وباتوسط اعاد نااو
كبير بلغ .%19.4
الجدو ()1
التباد التجاري بين دول اااارال العربي الات دم والصين
نن الفترم  ( 2018-2015اليون درم )
العام

إعادة التصدير

الصادرات

حجم تجارة
ايمارات
والصين

الواردات

حجم تجارة
االمارات و العالم
الخارجي

1,059,010.82 93,127.55 83,898.82 3,774.14 5,454.59 2015
1,078,852.18 95,805.40 82,353.95 5,961.41 7,490.04 2016
1,527,812.64 195,634.76 177,181.18 5,614.52 12,839.06 2017
1,536,082.00 158,387.70 139,600.4 5,084.7 13,702.6 2018

حجم تجارة ايمارات
والصين  /حجم تجارة
ايمارات والعالم
الخارجي %

%8.8
%8.9
%12.8
%10.3

المصدر  :قاعدة بيانات الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء .

تقو اللجن االقتصادي العليا الاشترك بين اااارال والصين بتنظاي العالقاال االقتصاادي والتجاريا
بين البلدين لالرتقا باستو التعاون االقتصادي والتجااري والفناي اان خاال  13قطاا  :االساتثاار
والصاانان والطاقا الجدياادم والاتجااددم والشااركال الصااغيرم والاتوسااط واالبتكااار والصا والتعلااي
والسايا والفااا والطياران والبنيا الت تيا والخااداال الااليا  ،ومنااا  25اتفاقيا وااذكرم تعاااون
وتفام تنظ العالقال بين البلدين في اجاالل التعلي والب ا العلااي والعالقاال الثقافيا  ،واان أبارز
اجاااالل التعاااون بااين اااااارال والصااين الطاق ا الجدياادم والاتجااددم والخااداال الاالي ا والصاانانال
ال ديث ا وتكنولوجيااا الاعلواااال واالتصاااالل والتقني ا العليااا والفاااا والااذكا االصااطناني والااادن
الذكي  ،إلى جان الط والسيا العالجي .
ت ا إنشااا " سااو التنااين الصاايني " فااي دبااي كأ ااد أكباار اكسااوا الصاايني فااي الانطق ا ويا ا ن ااو
 4000شرك صيني تزاو نالها ت ل كفال الانطق ال رم لجب نلي  ،كاا أطلقل دولا ااااارال
والصين فاي ناا  " 2015صاندو االساتثاار االساتراتيجي الاشاترا " لتعزياز التعااون االقتصاادي
والسياسي ودن خطط التناي في البلدين.
وفااي نااا  2018اادثل نقل ا نوني ا فااي العالقااال بااين البلاادين واالرتقااا بهااا إلااى اسااتو الشااراك
االسااتراتيجي الشاااال وت ا التوقيااع نلااى  13اتفاقي ا واااذكرم تفااام بااين البلاادين  ،لتعزيااز الشااراك
االستراتيجي والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفا جديدم للعا الاشترا في اختل القطانال
 صارل دو الخليج ونلى رأسها دول اااارال جز ا ان اباادرم " ال ازا والطرياق" الصايني ،والتااي تعاار بااـ"طريق ال رياار الجديااد" وتشااا الابااادرم التااي تبلااغ قياا االسااتثاارال فيهااا تريليااون
دوالر ،إنشا اشاريع ب ريا وساكا دياد وشابك طار فاي آسايا وإفريقياا وأوروباا  ،وقاد زار ولاي
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نهاد أباو ظباي ا اااد بان زاياد بكااين  ،وب ا خاللهاا اااع الارئيس الصايني شااي جيناغ بيناغ الاشاارو
الصيني الاخ والتوقيع نلى اتفاقيال بهذا الصدد.
الشكل رقم ()1
التبادل التجاري بين دولة االمارات العربية المتحدة والصين عن الفترة  2018-2015بمليون درهم
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إعادة التصدير

 العالقااات االقتصااادية والتجاريااة واالسااتيمارية بااين دولااة ايمااارات العربيااة المتحاادة والوالياااتالمتحدة األمريكية
بدأل العالقال ااااراتي  -اكاريكي انذ قيا ات اد دول اااارال ناا  ، 1971و انطلقال العالقاال
الدبلوااسااي بااين البلاادين فااي نااا  ، 1972وفااي نااا  1974تا تأساايس أو ساافارم للواليااال الات اادم
اكاريكي في أبوظبي  ،وانذ ذلا ال ين شهدل العالقال نقل نوني فاي اختلا الاجااالل السياساي
واكاني واالقتصادي والتجاري والعسكري .
تعااد دول ا اااااارال أكباار اسااتثار نربااي فااي السااو اكاريكي ا  ،وقاادرل االسااتثاارال االااراتي ا
الاباشاارم الداخلا إلااى الواليااال الات اادم اكاريكيا بن ااو  4.8اليااار دوالر نااا  ، 2018اكااار الااذي
يرفع الرصيد التراكاي لالستثاارال ااااراتي الاباشرم في السو اكاريكي الى  26.6الياار دوالر
اوزن بين االستثاار في أساوا الااا اكايركيا واالساتثاارال الاباشارم فاي االقتصااد اكايركاي ،
مذا فاال نن ا تاان اااارال ككثر ان أل شرك أايركي يعا بها ن و  60أل أايركي.
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تقو العالقال ااااراتي اكاريكي نلى أسس اال ترا الاتباد  ،وتشهد دائاا زيارال وابا ثال اان
قب اسئولي الدولتين لتعزيز التعاون وتعايق العالقال  ،ويشا التعااون باين البلادين اجااالل الطاقا
النووياا  ،والطيااران وتصاانيع قطااع غيااار الطااائرال  ،والاجااا الفاااائي اتاااانا سياساا الفاااا
والتطااورال التنظياي ا واكااان الفاااائي ونلااو الفاااا واتابع ا الطقااس والتطبيقااال الاعتااادم نلااى
اكقاااار الصااناني  ،واجااا اكاااان الااوطني  ،واكااان الغاااذائي ،والااذكا االصااطناني ،واالبتكاااار،
واالقتصاد الرقاي ،والتقني  ،والص .
 ترتكز العالقال التجاري الثنائي نلى قطانال يوي اث الطيران والرنايا الصا ي والتكنولوجيااوالتشاااييد والبناااا  ،إذ تعاااد شاااركال الطياااران ااااراتيااا اااان باااين أكبااار اشاااتري طاااائرال «بويناااغ»
اكاريكيا فااي العااال  ،وتطااورل إجاااالي التجااارم الثنائيا التبادليا بااين البلاادين ااان ن ااو  80.0اليااار
درم نا  ( 2015بنسب  %7.5ان اجاالي تجارم االاارال اع العال الخاارجي ) إلاى  99.3الياار
درم نا  ( 2018بنسب  %6.5ان اجاالي تجارم االاارال اع العاال الخاارجي ) وباتوساط اعاد
ناو بلغ ن و  ، %7.5وتعتبر اااارال ان بين أكبر الشركا التجاريين للوالياال الات ادم واان أكبار
الدو الاستوردم للسلع اكاريكي في الشر اكوسط.
 يرتبط الجانبان بعالقال استراتيجي راسخ وقويا  ،ويتااح ذلاا فاي جا قاي التباادالل التجاريابين البلدين ،التي نامزل نا  2017ن و  30.6اليار دوالر نلى الرغ ااا شاهده االقتصااد العاالاي
فااي تلااا الفتاارم ااان تباااطؤ نساابي إلااى جان ا العديااد ااان الاتغياارال التااي أثاارل بشااك ساالبي نلااى
االقتصااادال العالاياا والتجااارم البينياا بااين الاادو  ،ومااو اااا يعكااس اااد قااوم العالقااال التجارياا
واالقتصااادي التاي تجاااع البلاادين  ،وسااجلل قياا واردال دولا اااااارال ااان الواليااال الات اادم نااا
 2017ن اااو  23.1الياااار دوالر ،وقياااا الصاااادرال غيااار النفطيااا ن اااو  2.2الياااار دوالر ،وإناااادم
التصاادير ن ااو  5.3اليااارال دوالر  ،يااأتي اكلوانيااو ااان بااين أم ا صااادرال دول ا اااااارال إلااى
الواليال الات دم اكاريكي .
 تعد دول اااارال ثالا أكبار اساتورد للسالع والخاداال اكاريكيا نلاى اساتو العاال  ،ويوااحالجاادو التااالي رق ا ( )2نالقااال التباااد التجاااري بااين دول ا اااااارال العربي ا الات اادم والواليااال
الات دم اكاريكي نن الفترم ( .)2018-2015
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الجدو ()2
التباد التجاري بين دول اااارال العربي الات دم والواليال الات دم اكاريكي
نن الفترم  ( 2018-2015اليون درم )
العام

إعادة التصدير

الصادرات

الواردات

حجم تجارة
ايمارات
وأمريكا

حجم تجارة
االمارات والعالم
الخارجي

2015
2016
2017
2018

5,046.10
7,127.01
19,428.67
15,024.7

4,135.45
5,572.59
7,902.94
7,951.7

70,823.68
75,365.36
84,910.74
76,372.7

80,005.23
88,064.96
112,242.35
99,349.10

1,059,010.82
1,078,852.18
1,527,812.64
1,536,082.00

حجم تجارة
ايمارات وأمريكا
 /حجم تجارة
ايمارات والعالم
الخارجي %
%7.5
%8.2
%7.3
%6.5

المصدر  :قاعدة بيانات الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء .

الشكل رقم ()2
التبادل التجاري بين دولة ايمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية عن الفترة 2018-2015
بالمليون درهم
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إعادة التصدير

 انعكاسات الحرب التجارية بين أمريكا والصين على االقتصاد العالمي .ي ذر االقتصاديين ان أن ال ر التجاري الجاري بين الواليال الات دم اكاريكي والصاين ياكان أن
تعود بالنتائج الكارثي العالاي التالي :
 انهيارانظا التجارم العالاي  ،ونظا الدوالر نفسه. ارتفا اعدالل التاخ بسب تاخ أسعار الواردال. تراجع ج التجارم العالاي باا ينعكس تراجع اعدالل الناو االقتصادي العالاي. تهدياااااد االساااااتقرار االقتصاااااادي العاااااالاى وتاااااأثر اعااااادالل التصااااانيع وتااااادفقال رؤوس اكااااااواواالستثااراكجنبى الاباشر.
 توقااع انخفااا اعااد الناااو االقتصااادي العااالاى إلااى  %2.9نااا  ، 2019بسااب تراجااع اعااداللالتجارم والتصنيع نلى الصعيد العالاى.
 إاكاني ظهور كساد ناالاي وأزاا االيا نالايا نلاى غارار الكسااد العاالاي ناا  1929واكزااالاالي العالاي نا  2008والتي ال زالل بع دو العال تعاني ان آثارما.
 ظهور البطال الارتبط بالكساد العالاي. -تأثر وتذبذ

أسعار اكورا الاالي في العال جرا

ال ند اليقين ان استقب االقتصاد العالاى.

 ال ر التجاري الجاري بين الواليال الات دم اكاريكي والصين تؤثر نلى اعدالل الناو والبطالاوأربا الشركال فى العديد ان االقتصاديال الارتبطا بالادولتين الاتصاارنين تجارياا اااا يرفاع اان
الت ديال االقتصادي التى تواجه االقتصاديال الناشئ و العال .
 الخااو ااان تطااور ال اار االقتصااادي إلااى اار نسااكري  ،خصوصااا وأن قطبااي الصاارا مااااالصين وأاريكا  ،وماا ان أقو الدو العسكري في العال  ،فاال نن انهاا بلدان نوويان.
 تراجعاال تاادفقال االسااتثاار اكجنبااي الاباشاار ااان الواليااال الات اادم اكاريكيا إلااى الصااين ااان 14اليااار دوالر أاريكااي نااا  2017إلااى  13اليااار دوالر أاريكااي نااا  ، 2018وتراجااع االسااتثاار
اكجنبي الاباشر ان الصين إلى الواليال الات دم اكاريكي ان  29الياار دوالر أاريكاي ناا 2017
ليصبح  5اليارال دوالر أاريكي نا .2018
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 ت الاال الشااركال والاسااتهلكين اكاريكيااون ونلااى رأسااه الااازارنين والعاااا التكلفاا الكاالااللرسو الجاركيا التاي فرااتها أاريكاا نلاى الاواردال اان الصاين واان غيرماا اان دو العاال فاي
العا الاااي .2018
 نتيج الرساو الجاركيا الصايني ردا نلاى الرساو اكاريكيا تراجاع النااو الصايني بساب تراجاعالصنان الصيني ان جرا تراجع الابيعال.
 ستشهد صنان االكترونيال انكااشا كبيرا في جايع أن ا العال وخاص في الصين.ركا التوظيا بالشااركال الاصاانع للرقااائق االلكترونيا الصااغيرم والاااواد شاابه الاوصاال
 توقاالاستخدا في العديد ان اكجهزم االلكتروني نظرا ل ال الركود في سنغافورم.
 الرسو الجاركي التي تفراها الواليال الات دم نلى السلع الصيني ساتدفع الشاركال لنقا إنتاجهااإلى خارل الصين لدو آسيوي أخر اث فيتنا أو كابوديا لتجن دفع تلا الرسو .
 فر الرسو الجاركي بين أاريكا والصين يؤدي إلى ارتفاا أساعار البااائع الصايني واان بينهااتلا الاصنع جزئيا التي تعتاد نليها بع الصنانال اكايركي كادخالل إنتال  ،ومو اا يناتج نناه
ارتفانااا فااي أسااعار الانتجااال اكايركيا  ،وبااادرل بالفعا ناادم شااركال أايركيا لإلنااالن ناان رفااع
أسااعارما لتغطي ا ارتفااا التكااالي اث ا شاارك كوكاااكوال  ،وبالتااالي تتااأثر اكسااوا العالاي ا بارتفااا
أسعار السو اكاريكي  ،اا قد يؤدي إلاى ارتفاا اساتويال التااخ فاي اكساوا الا ليا الارتبطا
بالباائع اكايركي .
 تراجع نجز الايزان التجاري السلعي للوالياال الات ادم اكاريكيا ااع الصاين ليصا إلاى ن او 80اليار دوالر أاريكي باالربع اكو اان ناا  ،2019اقارنا بن او  91.1الياار دوالر أاريكاي باالربع
اكو ان نا . 2018
 ال تزا الصين أكبر شريا تجاري للواليال الات دم  ،وقد زادل صادراتها في العا  2018بنساب ،% 7ولكاان صااادراتها إلااى الواليااال الات اادم اااع ذلااا انخفااال بنسااب  %9فااي الربااع اكو ااان
 ، 2019ااا يد نلى أن آثار ال ر التجاري بدأل في الظهور.
 ااجرا ال التجاري ال اائي اكايركي اكخيرم قاد تقاود إلاى تراجاع بكاين والادو اكوروبيا اؤقتااأاا الاغط  ،كن إجرا ت ّوالل ميكلي في اقتصاداتها وأساوا انتجاتهاا ماو أاار غيار ا تاا فاي
الار ل ا ال الي ا  ،إال أنهااا فااي الا صاال قااد تقااود الطاارفين الصااين وأوروبااا إلااى ازيااد ااان التعاااون
نن أسوا جديدم لاواجه الاغوط اكايركي الاااثل استقبال.
والشراك التجاري والب
 ستتأثر الصادرال الزراني اكاريكي في اكجا الطويا سالبا بسابوسيواجه القطا الزراني اكاريكي تراجعا كبيرا ان جرا ذلا .
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الرساو الجاركيا الصايني ،

 ستتأثر اكجور واكسعار في الصين في اكج القصير كونها ال تتكي بسرن لتعاوي االنخفاافي الطل الخارجي نتيجا تراجاع الصاادرال إلاى الوالياال الات ادم اكاريكيا  ،وساتتأثر فاي اكجا
الطوي بتراجع وفورال ال ج .
 انعكاسات الحرب التجارية بين أمريكا والصين على ايمارات ودول الخليج العربيةاااع انتص ا  2018شااهد العااال بداي ا " اار الرسااو الجاركي ا " أو اااا اصااطلح نلااى تسااايتها "
ال اائي ا التجاري ا " بااين الواليااال الات اادم اكاريكي ا والصااين  ،وتعااد دو الخلاايج العربااي وانهااا
االاارال لي استراتيجي لواشنطن ان جه  ،وتربطها نالقال اقتصادي وتجاريا ااخا ووثيقا
اااع الصااين  ،وااان الاتصااور أن تاانعكس ال اار التجاريا بااين الواليااال الات اادم اكاريكيا والصااين
نلى دوله اااارال العربي الات دم وبقي دو الخليج نلى الن و التالي :
 طبقا لتقرير دي لألنكتاد فإن ال ار التجاريا باين الوالياال الات ادم اكاريكيا والصاين سايكونلهااا انعكاساااتها نلااى كاف ا دو العااال  ،لكاان باادرجال اتفاوت ا وتوقااع التقرياار أن يكااون التااأثير نلااى
اااارال ا دودا اقارن بغيرما ان دو العال  ،ويرجح أن يتارج فاي زياادم فاي التعرفا الجاركيا
ان أق ان  %5في الوقل ال اار إلى أكثر ان  %10في ا اشتعلل ال ار واستشارل تبعاتهاا
لتشا العال براته.
 التذبذ في اؤشرال أسه اكسوا بدو الخليج. تراجع ناو الطل العالاي نلى النفط بأبطأ وتيرم انذ اكزا االقتصادي العالايا ناا  2008واانث تراجع أسعاره وبالتالي نائدال النفط التي تعتاد نليها ك الدو الخليجي .
 ظهرل نتائج ال ر التجاري بشك وااح نلى الصين  ،التي انخفا نااو ناتجهاا الصاناني إلاىأدنى استو له في أكثر ان  17نااا  ،وان ث ساينعكس فاي صاورم تراجاع نااو االقتصااد الصايني
اكاااار الاااذي ياااؤثر سااالبا نلاااى تراجاااع العائااادال النفطيااا لااادو الخلااايج باااالنظر إلاااى أن الصاااين اااان
الاستوردين الرئيسيين للنفط الخليجي  ،وان جه أخر فإن تراجع االقتصاد الصيني قد يشك بانفس
الوقل فائدم لألسوا العربي وانهاا الخليجيا إذ ستصابح البااائع الصايني أرخاص وبالتاالي ساتتاكن
دو الخليج ان استيراد كايال أكبر ان الانتجال الصيني بنفس القي الاالي السابق لوارداتها انها.
 ان الاتوقع اع تنااي الخال التجاري بين أاريكاا والصاين أن ياؤثر ذلاا سالبا نلاى دو الخلايج ،وذلا في ال فر الواليال الات دم نقوبال نلى ان يتعاا اع الصين.
 توقع صو اااارال وبع دو اجلس التعاون الخليجاي اكخار نلاى صا ساوقي أكبار فايالسو الصيني لانتجال اختارم في قطا البتروكيااويال والبوليارال  ،اثا الباولي إثيلاين والباولي
كربونال واككريلونيتري والبروبان الاسا .
 ياكن أن يكون لهذا النزا التجاري تأثير إيجابي نلى الانتجين فاي ااااارال بساب ارتفاا الطلاان الصين نلى الانتجال ااااراتي الاصنع .
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 ال ر التجاري تاث أياا فرص في اااارال التي تعا كاستورد رئيسي اناادم تصادير السالعالصيني  ،ي إن دول اااارال ليسل استورد للسلع الصيني فقط  ،ب مى أياا نقط نق رئيسي
لهااذه الساالع إلااى بقي ا أن ااا العااال خاص ا دو الشاار اكوسااط وإفريقيااا  ،وااان الاتوقااع أن تاازداد
الصادرال الصيني إلى اااارال وخاص دبي  ،وسيكون ذلا في الغال لنقلها إلى أجزا أخر ان
العال .
 ستؤدي الزيادم في الرسو الجاركي إلاى ارتفاا اكساعار فاي اعظا الادو ذال الشاراك التجارياوباااكخص أاريكااا  ،وبااالنظر إلااى أن دو الخلاايج تسااتورد العديااد ااان الساالع  ،إااااف إلااى ارتباااط
ناالتهااا بالاادوالر ،فسااينعكس ذلااا نلااى اسااتو التاااخ فااي اااااارال خاصا ودو الخلاايج بصااف
ناا  ،ااا سيتطل اجاون ان السياسال التقييدي ذال التأثير السلبي والاعاكس للناو.
 إذا ارتفع التاخ في أاريكا بسب الرسو الجاركي الارتفع  ،سياطر اال تياطي الفيدرالي إلاىرفع ساعر الفائادم  ،اااا سايدفع ااااارال إلاى رفاع اعاد فائادتها نظارا لل اجا إلاى إبقاا رباط ساعر
الصر بالدوالر اكاريكي وبالتالي تأثر اعدالل االستثاار.
 قااد يااؤدي نااد اليقااين والاخاااطر الناجاا ناان النزانااال التجاريا إلااى خاارول رؤوس اكاااوا اااناكسوا الناشئ إلى اكسوا الاتقدا اككثر أاانا واستقرارا  ،يا اان الااكان أن تانخف وتيارم
تادفقال رؤوس اكااوا إلاى اااااارال وانطقا الخلايج  ،وخاصا فاي ظا مااذه الظارو التاي تشااهد
بع التوترال.
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 المصادر ميئ االاارال للتنافسي واال صا . -اواقع اختلف نلى شبك اانترنل.
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