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 ص: لخستالم

تقدير وتحليل أثر عدد من المتغيرات االقتصادية المؤثرة في الصادرات إلى هدف البحث ي  

من اهم القضايا التنموية الصناعية في  كونها تعد(، 2154-5292الصناعية للصين خالل الفترة )

ى الصادرات الصناعية، وقد تم عل كبيراالقتصاد الصيني، نظراً العتماد االقتصاد الصيني بشكل 

تحديد المتغيرات المؤثرة في الصادرات الصناعية باالعتماد على النظرية االقتصادية ، وفي هذا 

 إذ ،البحثتغيرات االقتصادية المعتمدة في اإلطار تم قياس العالقة بين الصادرات الصناعية والم

في االقتصاد الصين  يعود الى القطاع  الى ان التطور والنمو الكبير الحاصل بحثأهمية ال تشير

الصناعي والنمو الحاصل فيه، والذي يعود سببه بالدرجة االساس الى النمو الكبير في الصادرات 

ركز على محددات الصادرات الصناعية في الصين  ذلك يسا البحث الصناعية للصين، لذلك فإن هذ

وفعاالً في رفع معدالت نمو الصادرات  عليها ستشكل عامالً مهماً  التأثيران تحديدها ومن ثم 

رات الصناعية تتمثل مشكلة البحث في إن عدم الوقوف على محددات للصادو ،الصينيةالصناعية 

سوف يفقد المخطط االستراتيجي القدرة على رسم الخطط الالزمة للوصول  في الصين بشكل دقيق

ديد المستلزمات الالزمة لتشغيل بالصادرات الصناعية الى ذلك الحجم المطلوب فضال عن تح

  .المشاريع الصناعية الى جانب التوسع في تلك المشاريع القائمة

النمو  المضافة، معدل، القيمة الصافي : الصادرات الصناعية، الناتج الصناعيالكلمات المفتاحية

 السكاني، سعر الصرف.
 

Restrictions of Chinese Exporting Industries (1989-2016) 
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Abstract: 

  The research aims at determining and analyzing the impact of some economic 

variables influencing the Chinese industrial exports through (1989 – 2016). In China, 

the industrial exports is one of the most important industrial developing issues in the 

Chinese economy; since it entirely depends on the industrial exports. It has been 

determined the influencing variables in the industrial exports according to the economic 

theory that tackled this subject. In this respect, it has been measured the relation 

between the industrial exports and the economic variables adopted in this study. The 

study importance denotes that the great development and growth in the Chinese 

economy are due to the industrial sector and its growing improvement. The reason 
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behind that is essentially attributed to the huge growth in the Chinese industrial exports. 

Accordingly, this study highlighted on the restrictions of Chinese industrial exports, 

since their restrictions and influence will make an important and active factor in 

increasing the averages of the Chinese industrial exports growth. The problem of study 

represents that unfixing the restrictions of Chinese industrial exports precisely will lose 

the strategic plan capacity in drawing the wanted plans to improve the industrial exports 

to the intended position. Nevertheless, it has been determined the necessary 

requirements to run the industrial projects in besides the expansion of these existing 

ones. 

Keywords: Industrial Exports, Industrial Production Net, Value Added, population 

growth rate, Exchange rate.  
 

 المقدمة

لصناعية الصينية من التجارب المميزة ، إذ استطاعت الصين من التحول الىى تعد التجربة ا  

فترة وجيزة هي أقل من نصف قرن، )تنافس الدول الصناعية الكبرى(، خالل  دولة صناعية ناهضة

اذ تمكنت الصين من معالجة المشاكل التي كان اقتصادها يعاني منها من خالل اعتمادها استراتيجية 

سققىىت التفىىو  فىىي مجىىال ور بىىدالً مىىن اسىىتراتيجية إسىىالل االسىىتيرادات الصىىناعية، التصىىنيع للتصىىدي

تعىد قصىيرة فىي تىاريس االسىتراتيجيات الصىناعية،  قياسىية  الصناعات المعىدة للتصىدير نىمن فتىرة 

)القيمىة  ـرات الصناعية للصىين والمتمثلىة بىلتحدد أهم المتغيرات المؤثرة  في الصاد البحث اجاء هذ

 لصناعية، سعر الصرف، معدل النمو السكاني، الناتج الصافي الصناعي(.المضافة ا

استراتيجية التصنيع للتصدير، كنموذج لتنمية الصىادرات الصىناعية، الصين اعتمدت سيث   

عىىن المسىىاسة الكبيىىرة التىىي تمتلكهىىا الصىىين،  علىىى وفىىرة المىىوارد الطبيعيىىة، فضىىالً  المعتمىدة بىىدورها

( مع وفىرة المىوارد البشىرية ذات ارجىور المنخفضىة فىي الصىين، يعىد 2مليون كم 9،6والتي بلغت )

عىىام اإلصىىالسات االقتصىىادية والتجاريىىة واعتمىىاد السياسىىية الخاصىىة لتنميىىة الصىىادرات  1978عىىام 

وصىل  5299فىي عىام  %2.2. شهدت الصين فىي الفتىرات السىابقة نمىوا بمعىدل الصينيةالصناعية 

 .2154خالل عام  %26 معدل النمو في االقتصاد الصيني

ي قدر بىـ ذوال تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم من سيث الناتج المحلي اإلجمالي،كما   

، وتأتي بالمرتبة الثانيىة بعىد الواليىات المتحىدة 2016تريليون دوالر امريكي خالل عام  (11,392)

 .2016امريكي في العام  تريليون دوالر (18,562)ارمريكية من سيث الناتج المحلي االجمالي 

عليهىا ستشىكل  التىأثيرومىن ثىم  الصىناعية، العوامل المؤثرة فىي الصىادرات ان تحديد أهمية البحث:

، والىذي بىدوري يعتمىد علىى  الصىينيةفي رفع معدالت نمو الصىادرات الصىناعية  وفعاالً  مهماً  عامالً 

متغيىرات االقتصىىاد الكلىي االخىىرى عىىن  مسىتلزمات العمليىة االنتاجيىىة والتىي يتطلىىب تأمينهىا، فضىالً 

فىىي تحقيىىق تنويىىع تسىىاهم الصىىادرات الصىىناعية فىىإن والمتمثلىىة) بسىىعر الصىىرف والنمىىو السىىكاني(، 

تحقيىق فىائف فىي الميىزان التجىاري مىن خىالل  جلىب المزيىد مىن النقىد  إلىى جانىبلمصادر الىدخل، 

فيمىىا يتعلىىق باسىىتيراد السىىلع  ارجنبىىي واسىىتخدامها فىىي تمويىىل المشىىاريع الصىىناعية التنمويىىة وتحديىىداً 

كمىىا تسىىاهم الصىىادرات الصىىناعية فىىي تعزيىىز الىىروابط  ،الرأسىىمالية ذات الكثافىىة التكنولوجيىىا العاليىىة

 ارمامية والخلفية داخل القطاع االقتصاد الصيني أوالً ثم بين االقتصاد الصيني والعالم بالكامل.
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 الى ما يأتي: البحثهدف ي هدف البحث:

 م رؤية عن واقع الصادرات الصناعية ومحدداتها.تقدي أوالً:

تقىىدير واختبىىار العوامىىل المىىؤثرة فىىي الصىىادرات الصىىناعية الصىىينية ومىىن ثىىم تحليىىل النتىىائج  ثانياااً:

 للنموذج القياسي المقدر.

 دقيىق سىوفصادرات الصىناعية فىي الصىين بشىكل الإن عدم الوقوف على محددات  مشكلة البحث:

جي القىدرة علىى رسىم الخطىط الالزمىة للوصىول بالصىادرات الصىناعية الىى يفقد المخطط االستراتي

ذلك الحجم المطلوب فضال عن تحديد المستلزمات الالزمىة لتشىغيل المشىاريع الصىناعية الىى جانىب 

تشخيص محىددات الصىادرات الصىناعية ومىن ثىم محاولىة التىأثير  وانالتوسع في المشاريع القائمة، 

 القتصادية تمثل مسألة مهمة باتجاي رفع معدالت الصادرات الصناعية.عليها عن طريق السياسات ا

 ينطلق البحث من الفرنية ارتية: فرضية البحث:

وبىىدرجات  االقتصىىادية االتيىىةتتىىأثر الصىىادرات الصىىناعية فىىي الصىىين بكىىل مىىن المتغيىىرات   

معىدل النمىو  الصىناعي،النىاتج الصىافي  الصىرف،سىعر  ،GDP\المضافة الصىناعية)القيمة  متفاوتة

 (.السكاني

وتحقيق اهدافه تم استخدام المنهج الوصفي فضالً عىن المىنهج  بحثالختبار فرنية ال البحث: منهج

 .(2154-5292لمدة )لالكمي القياسي لقياس أثر المحددات للصادرات الصناعية 
 

 للصادرات مفاهيميالطار إلاالمبحث األول: 

 مفهوم الصادرات: .أوالً 

رات جزء من الناتج المحلي االجمالي الىذي لىم يسىتخدم او يسىتهلك داخىل سىدود تمثل الصاد   

الدولة بل يتم اعدادي للتصدير لخارج سدود الدولة، لذلك فان الصادرات تمثل تدفق السلع والخىدمات 

الى خارج سدود الدولة والتي يتم بيعها في االسىوا  العالميىة فىي الىدول المسىتوردة  لىذلك المنىتج او 

بينمىا الىدول  لإلنتىاجالمنتجات كنتيجىة الفتقارهىا للمىواد االوليىة والمىوارد االقتصىادية  الالزمىة  لتلك

الصناعية التي لها امكانية االنتاج ستنتج تلك السلع والخدمات وستتميز بقدراتها على االنتاج كنتيجة 

للمىىوارد الطبيعيىىة  المتالكهىىا االمكانىىات الماديىىة والبشىىرية فضىىال عىىن الميىىزة النسىىبية فىىي توفيرهىىا

 (226، 2116، والبشرية واالقتصادية. )صالح

كما تعرف الصادرات بانها االنفا  ارجنبي علىى السىلع والخىدمات المحليىة وتكىون العالقىة   

فان زيادة الصادرات تؤدي الىى زيىادة الىدخل  ايجابية، لذابين الصادرات والدخل القومي هي عالقة 

منتجىاتهم  نتيجة تدفقلمحليون للسلع والخدمات على دخول انافية القومي كما يحصل المصدرون ا

للخىارج االمىىر الىىذي يتطلىىب زيىىادة اسىىتثماراتهم وانفىىاقهم وبالتىىالي سىىتقود العمليىىة الىىى زيىىادة النشىىاط 

 . (61، 5221 )عفيفي، بالكامل.االقتصادي القومي للدولة المصدرة 

  أهمية الصادرات: .ثانياً 

درات على تحقيق معدالت نمو القتصاد أي دولة مصدرة سواء كانىت تتمثل في قدرت الصا  

نامية او متقدمىة مىن خىالل توليىد فىرد جديىدة، وقىدرتها فىي تحسىين ميىزان المىدفوعات مىن خىالل 

إصىىالسها للعجىىز فىىي ميىىزان المىىدفوعات فضىىال عىىن قىىدرتها علىىى جىىذب كىىل مىىن االسىىتثمار المحلىىي 

 لى:واالستثمار االجنبي المباشر مما يؤدي ا
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ان توسيع الصادرات وتنويعها يعجىل مىن النمىو االقتصىادي للدولىة المصىدرة وهىو مىا تىم اثباتىه فىي . 5

العديد من الدراسات التجريبية التي اجريىت علىى دول جنىوب شىر   سىيا التىي انتهجىت اسىتراتيجية 

 .(259، 2112، التصنيع من اجل التصدير. )عبد المجيد وسعيدي

انخفضت  1998ف نسبة البطالة كنتيجة لتوليد فرد عمل جديدة ففي عام هم الصادرات في خفتس. 2

 .%2الى  %4البطالة من 

فىىي معالجىىة  المسىىاهمةهم الصىىادرات فىىي تحقيىىق رفىىع لمعىىدالت النمىىو االقتصىىادي فضىىال عىىن تسىى. 1

 االختالل في ميزان المدفوعات وذلك من خالل معالجة فقرة الصادرات للميزان التجاري.

 (95،2156،قريبي)النقد ارجنبي لالقتصاد الوطني. هم الموارد المستخدمة لجلبأدرات من تعد الصا. 6

 :أهداف الصادرات .ثالثاً 

 ارهداف والتي تتمثل بما يأتي:تسعى الصادرات الى تحقيق العديد من   

 ها.العمالت االجنبية للدولة المصدرة مقابل المنتجات التي يتم تصدير جلب فيلصادرات هم اتس. 5

 الصىادرات سىتحفزالنمو المتواصل فىي االقتصىاد لىدول العىالم ذلىك الن  تحقيقهم الصادرات في تس. 2

االنتاج المحلي مما يجعل االقتصاد الوطني ينمو من خالل التوسع في االنتاج بشكل مسىتمر لتغطيىة 

 (9، 2154)بن سالم،  الصادرات.

المحليىة ذلىك ان الطلىب فىي السىو  العالميىة  الصىادرات اقتصىاد الدولىة مشىكلة نىيق السىو تجنىب . 1

 يكون كبير جدا مقارنة بالسو  المحلية.

نتاجهىا )الطاقىة االنتاجيىة االعديد من الدول مىن فىائف فىي  االنتاجية فيتعاني العديد من المؤسسات . 6

ما بتسىريب الفىائف الىى االسىوا  العالميىة بعىد الصادرات والمتمثىلدور عملية  يأتيالفائضة( وهنا 

 (14-11، 2152يتم تحقيق االكتفاء الذاتي في االسوا  المحلية للدولة المصدرة. )عبد الحميد، 

  الصادرات الصناعية: .اً رابع

تمثل الصورة العاكسىة لمىدى التطىور الحاصىل فىي القطىاع الصىناعي وتحديىدا )الصىناعات   

ج الصىىناعي، ذلىىك ان زيىىادة التحويليىىة( سيىىث يوجىىد تىىرابط بىىين الصىىادرات الصىىناعية وتنميىىة االنتىىا

كمىىا تعىىد الصىىادرات الصىىناعية مىىن أهىىم  ة تسىىاهم فىىي تحقيىىق النمىىو الصىىناعي.الصىىادرات الصىىناعي

االمر الذي يساعد في اسىدا  تغييىر جىذري  ،والنمو  االقتصادي ثانيا المصادر للنمو الصناعي اوالً 

تمىىاد علىىى الصىىادرات وهيكلىىي فىىي كىىل مىىن القطىىاع الصىىناعي  واالقتصىىاد القىىومي مىىن خىىالل االع

الصىىناعية  مىىن خىىالل اسىىتخدام اسىىتراتيجية التصىىنيع مىىن اجىىل التصىىدير وتىىزداد ارهميىىة النسىىبية 

للصادرات الصناعية مقابل الصادرات االخرى اإلجماليىة لمعطيىات تتعلىق بالقطىاع الصىناعي، مىن 

اسىتخدام ادوات هنا جاء التركيز على الجهىود االقتصىادية لتوسىيع سجىم الصىادرات الصىناعية مىن ب

السياسية الصناعية والمتمثلة بـ )سوافز التصدير، سياسىات االسىتثمار الصىناعي بهىدف تحقيىق نمىو 

  (Lawcence, 1988, 3)صناعي مستدام والذي يعد جزء مهم من النمو االقتصادي(. 

 أهمية الصادرات الصناعية: .خامساً 

المال الصناعي نتيجة توجه جىزء  تتضح أهمية الصادرات الصناعية في زيادة تكوين رأس  

مىىن الىىدخول إلىىى المجىىاالت المختلفىىة لالسىىتثمارات فىىي االقتصىىاد الصىىناعي، كمىىا ان الصىىادرات 

الصناعية ذات القيمة المضافة الصناعية تؤدي الى تحقيق مزيد من االرباح ذات المسىتويات العاليىة 

 (52-5، 2111)الكواز،لقطاع الصناعي.راد العاملين في امما يقود الى زيادة الدخول واالجور لألف
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كمىىىا وتعىىىد الصىىىادرات الصىىىناعية القىىىوة االساسىىىية والمحركىىىة للنمىىىو الصىىىناعي والنمىىىو   

ان زيادة الصادرات الصىناعية تسىاهم بشىكل ايجىابي فىي  (Emery)االقتصادي، ويرى االقتصادي 

التىي تنتجهىا وتتىوفر فيهىا االقتصاد الوطني للدولة التي تمكن من زيادة التخصص في االنتاج للسىلع 

الميزة التنافسية سيث تزيد من معدالت انتاجية عوامل االنتىاج وأثرهىا فىي تعزيىز النمىو االقتصىادي 

 ياجىىات عمليىىة التنميىىة االقتصىىادية.والتىىي تزيىىد مىىن العوائىىد المباشىىرة الالزمىىة مىىن أجىىل تلبيىىة است

قيىق النمىو الصىناعي والىذي يعىد وكذلك أهمية الصادرات الصىناعية فىي تح (14، 2119)الفيحان، 

 .قتصادية في االقتصاد الوطنيجزء مهم من النمو االقتصادي وله دوراً بارز في تحقيق التنمية اال

ان تحقيىىق التوسىىيع فىىي الصىىادرات الصىىناعية لىىه دور فعىىال ومهىىم فىىي تنشىىيط االسىىتهال    

ليىين ممىا يزيىد الطلىب علىى الوطني على السلع المسىتوردة كنتيجىة الرتفىاع دخىول المسىتهلكين المح

السلع في االسوا  العالمية وكذلك زيادة الطلب على السىلع الرأسىمالية والتكنولوجيىة الحديثىة العاليىة 

كمىا ان للصىادرات الصىناعية ( 564-522، 2119الجودة من قبل المنتجين الوطنيين. )دينا عمىر، 

خالل المنافسىة العالميىة مىن سيىث الكلفىة القدرة على توسيع وفتح المجال امام المنتجات الوطنية من 

والجودة للمنتجات المحلية مع المنتجات العالمية مما يجعل لها القدرة في المنافسة مىع المنتجىات فىي 

االسوا  العالمية االمر الذي سيقود الى تحسين الكفاءة االنتاجية في القطاعىات االقتصىادية وخاصىة 

ان الزيىادة المسىتمرة فىي الصىادرات  (55، 2111)أسمىد، القطاع الصناعي في االقتصاد الىوطني. 

قود الى تنويع هيكل الصادرات الصناعية كنتيجة لما يتم تصديري يالصناعية ونموها بشكل مستمر س

من السلع الصناعية للدولة التي يكون لها قدرة على المنافسة في االسوا  العالمية وهذا ما يؤدي الى 

ت االجنبية الصعبة كنتيجة لعملية التصدير للسلع الصىناعية مىن اجىل الحصول ومن ثم توفير العمال

ولوجيىا الحديثىة العاليىة الحصول علىى اعلىى المراتىب فىي االسىتيرادات مىن السىلع الرأسىمالية والتكن

فىي تنويىع الصىادرات الصىناعية  مهىمال هىادور فضىالً عىن اإلنتاجيىة،لية هم في تطوير العموالتي تس

منتجىىات الصىىناعية الوطنيىىة القىىدرة علىىى المنافسىىة الدوليىىة مىىع السىىلع االخىىرى االمىىر الىىذي يجعىىل لل

 (512 ،2119)الخزرجي، في االسوا  العالمي.الصناعية المعرونة 

ان اغلب الدول النامية والتي تعىاني مىن المشىاكل والمعوقىات التىي تواجىه اسىواقها الوطنيىة   

يزان التجىىىاري وميىىىزان ـي المىىىـز فىىىـالعجىىى ببـىىىـاكل بسـة تلىىىك المشىىىـى معالجىىىـدرتها علىىىـدم قىىىـوعىىى

المدفوعات يمكنها معالجة ذلك من خالل زيادة الصادرات الصناعية فىي الىدول الناميىة وتحديىدا فىي 

اري كمىا ـيزان التجىـي المىـفى زـي معالجة العجـهم فان توسيع الصادرات الصناعية ستس الصين ذلك

يعها ـة وتوسىىـادرات الصناعيىىـع الصىىـتنويىى هم فىىي معالجىىة ميىىزان المىىدفوعات مىىن خىىاللـىىـانهىىا تس

ا دوراً فعاالً في الحصول على العمالت ارجنبية والذي يساهم بدوري في تنويع مصادر ـيكون لهـوس

 (55، 2111 الدخل. )أسمد،

 

 

 

 

 

 

 



2152/ 2( ج64( العدد )51د )جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجل  

 

246 

 المبحث الثاني: واقع الصادرات الصناعية ومحدداتها في الصين

والقيمىة  التطر  الى الناتج الصناعي الصىافي،سيتم تناول كل من الصادرات الصناعية مع   

ومعىىدل النمىىو السىىكاني، كونهىىا تمثىىل محىىددات الصىىادرات  وسىىعر الصىىرف، المضىىافة الصىىناعية،

 الصين:الصناعية في 

 الصادرات الصناعية .اوالً 

 )مليار دوالر( الصادرات الصناعية الصينية :(5) جدولال

 )مليار دوالر( يةالصناعية باألسعار الجار الصادرات السنوات

1990 44 

1995 125 

2000 220 

2005 700 

2010 1477 

2016 1966 

Source: http;//stst.unido.org./database/indstat%202%202018. 

 جىدولاليمكن تأشير ذلىك مىن خىالل شهدت الصادرات الصناعية الصينية تطوراً ملحوظاً و  

سيىث  1990-2016لصىناعية للصىين خىالل الفتىرة ونىعية الصىادرات ا البحث ونح هذي (.  ي5)

مليىىار دوالر مىىن  (44) أن الصىىادرات الصىىناعية الصىىينية بلغىىت (1)يالسىىم مىىن بيانىىات الجىىدول 

، وأخذت الصادرات الصىناعية الصىينية بالتزايىد مىع  1990عام إجمالي سصة الصادرات الصينية 

بشكل زيادة مستمرة وستىى دخىول  مليار دوالر (125)سوالي  1995مرور الوقت سيث بلغت عام 

 (236)بلغىىت الصىىادرات الصىىناعية سىىوالي  (2001)فىىي عىىام  (WTO)الصىىين المنظمىىة العالميىىة 

بىأن الصىين  (WTO)ودخىول الصىين  (2001)مليار دوالر أخذت بالتزايد بشكل مسىتمر بعىد عىام 

السات التىي تنفىذت تصدر منتجات صناعية يزيد الطلب العالمي عليها في ارسىوا  العالميىة واإلصى

هذي الفترة جعلت الصين تحقق نجاسها من  1978في الصين واالنفتاح على العالم الخارجي في عام 

أنشىأت منطقتىين )جوانىو دونىو وفوجيىان( قىد  5292خالل التجربة الصينية وان الصين خالل عىام 

 ات الصناعية بمعدالت نمو موجبة.تمثلت الصادر

 GDP%\ناعيةالقيمة المضافة الص .ثانياً 

 مليار دوالر(%) سوبة الى الناتج المحلي االجماليالقيمة المضافة الصناعية من :(2) جدولال

 القيمة المضافة الصناعية منسوبة الى الناتج المحلي االجمالي السنوات

1990 0.44 

1995 0.41 

2000 0.47 

2005 0.46 

2010 0.47 

2016 0.46 

Source: The world Bank 2016 ((world) development export 2016 New York and 

Geneva. 

معدل الموجب للقيمة المضافة الصىناعية نسىبة الىى النىاتج المحلىي االجمىالي يعبىر عىن الان   

الزيىىادة المتحققىىة فىىي الصىىادرات الصىىناعية فىىي سىىنة معينىىة تزيىىد عىىن الزيىىادة المتحققىىة فىىي السىىنة 
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مة المضافة الصناعية موجبة دل ذلك على الزيىادة بشىكل أكبىر المانية، سيث اذ كان معدل نمو القي

( زادت بشىىكل 1.66كانىىت القيمىىة المضىىافة الصىىناعية ) 5221فىىي الصىىادرات الصىىناعية فىىي عىىام 

( وهىىذا ممىىا يعنىىي تحقيىىق زيىىادة بشىىكل أكبىىر فىىي الصىىادرات 1.64بلغىىت ) 2154مسىىتمر ستىىى 

 اعي يقف في مصاف الدول الصناعية.نهذا يؤشر تحول الصين الى بلد ص الصناعية الصينية،

 سعر الصرف .ثالثاً 

 (21541-5221) سعر الصرف في الصين للمدة :(1) جدولال

 سعر الصرف )اليوان مقابل الدوالر األمريكي%( السنوات

1990 4.783 

1995 8.351 

2000 8.279 

2005 8.194 

2010 6.770 

2016 6.644 

Source: The world Bank 2016 ((world) development export 2016 New York and 

Geneva. 

سعر الصرف )اليوان مقابل الدوالر ارمريكي( معبر عنىه ل( الخاد 1يالسم في الجدول )  

اسىتمر  2115دخول الصين المنظمة العالمية بعىد  ، وعند2111عام  (9.292)بالنسبة المئوية في 

( مقابل الدوالر الواسىد. إن 4.466الصرف ) قدر سعر 2154سعر الصرف باالنخفاض ستى عام 

ايجابىاً علىى القىدرة  أثىرتطور القطاع الصناعي الصيني وبقاء سعر الصرف منخفضىاً أمىام الىدوالر 

التنافسية للصادرات الصناعية الصينية مما ساعد فىي تحقيىق النمىو فىي الصىادرات الصىناعية سيىث 

 .السو  العالمية الصينية رخيصة فيجعل اسعار المنتجات الصناعية 

 معدل النمو السكاني .رابعاً 

 )%( (21541-5221) معدل النمو السكاني للصين للمدة :(6) جدولال

 معدل النمو السكاني % السنوات

1990 1.62 

1995 0.89 

2000 0.60 

2005 0.57 

2010 0.56 

2016 0.46 

Source: The world Bank 2016 ((world) development export 2016 New York and 

Geneva. 

( الى معدل النمو السكاني سيث اتجهت الصىين نحىو تخفىيف معىدل النمىو 6) الجدوليشير   

بلىو معىدل النمىو  5221واتجهت نحو تطبيق سياسة تحديىد النسىل فىي عىام  5221السكاني بعد عام 

( بسىبب 1.64بلغىت ) 2154(، وقد انخفضت تلك النسبة بشىكل مسىتمر ستىى عىام 5.42السكاني )

 تطبيق سياسة تحديد النسل.
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 الناتج الصناعي الصافي .خامساً 

 (21541-5221) الناتج الصناعي الصافي للصين للمدة :(1جدول )ال

 الناتج الصناعي )مليار دوالر( السنوات

1990 413 

1995 468 

2000 455 

2005 470 

2010 466 

2016 454 

Source: http;//stst.unido.org./database/indstat%202%202018. 

ارتفاعا في االنتاج الصناعي بشىكل متتىالي بنسىبة تقىدر  ت( فان الصين شهد1) من الجدول  

وان هذا االرتفاع قد أثر بشكل ايجىابي علىى الصىادرات الصىناعية الصىينية، كمىا ان  %9.2سوالي 

  تراجع لمعىدل النمىو لإلنتىاج هنا  توقع للمحليين واالقتصاديين سسب العديد من الوكاالت بان هنا

 ، متأثراً بضغوط القيود المشددة المفرونة لمكافحة التلو .  %4.5الصناعي الصيني الى 

 محددات الصادرات الصناعية في الصين:

وتعىىد مىىن المؤشىىرات المهمىىة فىىي تقيىىيم مىىدى تطىىور االداء الصىىناعي  القيمااة المضااافة الصااناعية: .9

ئمىة المنهجيىة المتبعىة فىي التحىول نحىو اقتصىاد السىو ، ان القيمىة للصين وثىم الحكىم علىى مىدى مال

المضافة الصناعية تعد أفضل مؤشر لقياس سجم المؤسسات الصناعية ونمو االنتاجية فيهىا، وتعتمىد 

القيمة المضافة الصناعية على الناتج الصناعي والذي يعد جزء من الناتج المحلي اإلجمالي للصين، 

افة الصىىىناعية يبىىىين مىىىدى امكانيىىىة المؤسسىىىات الصىىىناعية ومىىىدى أدائهىىىا وان تطىىىور القيمىىىة المضىىى

 (525، 2152االقتصادي. )المهداوي، محمد، 

كما تعد القيمة المضافة الصناعية من المونىوعات المهمىة التىي تىؤثر فىي نمىو الصىادرات   

لبعيد وتعود الصناعية للصين سيث انها انعكاس لمدى زيادة االنتاج الصناعي في المدى المتوسط وا

الزيادة فيها بسبب تطور القطاع الصناعي والذي يقود الى زيادة االنتاج الصىناعي مىن خىالل زيىادة 

وتوسيع الفروع الصناعة، كما ان زيادة الطلب العىالمي علىى المنتجىات الصىناعية الصىينية سىتؤدي 

عوائد التي يتم تحقيقها من ال أكبرالى زيادة الصادرات الصناعية الصينية والتي ستحقق عوائد بشكل 

 (11-29، 2111من خالل تصدير المواد الخام بشكلها االولي. )ساجي، 

يعرف سعر الصرف على أنه قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت ارجنبية اي بمعنى  سعر الصرف: .6

 (592، 5222هو نسبة مبادلة العملة المحلية او الوطنية بالعملة ارجنبية. )الطائي، 

يعىىد سىىىعر الصىىرف مىىىن المحىىددات المهمىىىة والتىىىي تىىؤثر بشىىىكل كبيىىر علىىىى الصىىىادرات و  

الصناعية، كما تعد من االمور التي تحظىى بأهميىة بالغىة علىى صىعيد الىدول ككىل سىواء كانىت دول 

نامية او متقدمة ويظهر ذلىك جليىا فىي سالىة الصىين، ان سىعر الصىرف لىه  القىدرة علىى التىأثير علىى 

ة وبارخص على الصادرات الصناعية رنه سيحدد سىعر المنىتج الصىناعي فىي المتغيرات االقتصادي

السو  العالمية كما انه يلعب دوراً بارزاً ومهماً في االقتصاديات المفتوسة على العالم الخارجي ذلك 

عىىن طريىىق ربىىط االقتصىىاد الصىىيني باالقتصىىاد العىىالمي ذلىىك مىىن خىىالل عمليىىات االتجىىار بالسىىلع 

كما ان سعر الصىرف  ،م تصديرها الى السو  العالمية من خالل التجارة الخارجيةالصناعية التي يت
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وتأثيري على الصادرات الصناعية يحتل سيىزاً كبيىر فىي الدراسىات االقتصىادية والفكىر االقتصىادي. 

  (Wallaimj Boumol, 1988, 2) ،(2، 2152)الخضر، 

فىي عىام  (Marco Fugazza)هىا دراسىة اظهىرت العديىد مىن الدراسىات ومن: معدل النمو الساكاني .3

بىىان الزيىىادة فىىي معىىدل النمىىو السىىكاني لىىه تىىأثير سىىلبي علىىى سجىىم الصىىادرات الصىىناعية فىىي  2004

وان هىذي الزيىادة فىي معىدل النمىو السىكاني سىتؤثر بشىكل سىلبي ( uncTAD, 2004, 26) الصىين.

علىى الصىادرات الصىناعية على االنتاج الصناعي وعلى النمىو االقتصىادي ويظهىر تأثيرهىا السىلبي 

كنتيجة النخفاض الفائف مىن االنتىاج الصىناعي الىذي يفتىرض ان يعىد للتصىدير بسىبب التوسىع فىي 

ادة السىكانية تكىون عبى  الطلب الداخلي في االسوا  المحلية على المنتجات الصناعية وان هىذي الزيى

علىىى المسىىتوى القىىومي واالجتمىىاعي وثىىم علىىى االدخىىار واالسىىتثمار ممىىا يجعلهمىىا يتجهىىان نحىىو 

االنخفاض كنتيجة للزيادة المستمرة في عدد السكان االمىر الىذي يقىود الىى استمىال تحقيىق عجىز فىي 

لىب الىداخلي والىذي يىتم الميزان التجاري في اغلىب الىدول الناميىة ومنهىا الصىين كنتيجىة التسىاع الط

تغطيتىىه عىىن طريىىق االسىىتيرادات وتحقىىق زيىىادة االسىىتيرادات سىىتكون علىىى سسىىاب التوسىىع فىىي 

 (556-91 ،2152 ،الصادرات كنتيجة لضعف مرونة جهاز االنتاج المحلي. )الكبيسي

ول مىن واذي يعرف على انه مجموعة القيم المادية التي يىتم تكوينهىا بالجهىد المبىذ الناتج الصناعي: .4

قبل العاملين في القطاع الصناعي الذين يمتلكون المهارات العاليىة والخبىرات الطويلىة والمدربىة فىي 

المستخدمة والتي سىتولد  التقانةالمشاريع الصناعية المختلفة والذي يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى 

فىىىت النىىىاتج المنفعىىىة الصىىىناعية وتعمىىىل علىىىى زيادتهىىىا، وذلىىىك سسىىىب المىىىدارس الحديثىىىة التىىىي عر

 (522-519 ،2155 ،)الجوادالصناعي.

ان الناتج الصناعي يتأثر بارتفاع القوى االنتاجية الصناعية والتي تعزز النشاط التصىديري   

سيث ترتبط بعالقة موجبة طردية بسياسة تشجيع التصنع مىن اجىل التصىدير بمعنىى ان العالقىة هىي 

درات الصىناعية ذلىك ان ارتفىاع سجىم النىاتج موجبة وطردية بين كىل مىن االنتىاج الصىناعي والصىا

 (19-29 ،2111 ،الصناعي للصين سيؤدي بدوري الى رفع الصادرات الصناعية. )ساجي
 

 ات المؤثرة في الصادرات الصناعيةالمبحث الثالث: تقدير وتحليل المتغير

اريس تختلف الصين عن بقية الدول من سيث المساسة وكذلك من سيث التعىداد السىكاني والتى  

والنظام السياسي فضالً عن البنى االقتصادية للصين نظراً للتجربة القويىة والسىريعة لنمىو االقتصىاد 

الصناعي الصيني، وتعد الصين من الدول ذات البيئىة المسىتقرة بالنسىبة لالقتصىاد الكلىي، عليىه فىإن 

رية ساعد على زيادة القدرة استقرار البيئة االقتصادية الصينية وتوفير الموارد الطبيعية والمواد البش

 التنافسية الخارجية للصادرات الصناعية الصينية.

 ولتقدير وتحليل النموذج القياسي لمحددات الصادرات الصناعية في الصين 

 بونعها الطبيعي أي بالحسابات الجارية وذلك لسببين. البيانات البحثفقد تم التعامل مع 

 الت ونسب النمو.تم استخدام المتغيرات بصيغة المعد. 5

عدم وجود اختالف وانح بين الصيغتين الجارية والثابتة بسبب نعف معدالت التضخم في الصىين .2

سيىىث انهمىىا تحمىىل نفىىس الدرجىىة مىىن االسىىتقرارية، كمىىا تىىم تحويىىل جميىىع المتغيىىرات الىىى القىىيم 

 :الزمنية اللوغاريتمية من اجل التخلص من مشكلة اختالف التباين المصاسبة لبيانات السالسل
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لتقدير أثىر المتغيىرات المسىتقلة والمتمثلىة بكىل مىن )القيمىة  تقدير وتحليل النموذج القياسي للصين:. 9

 pop، معىدل النمىو السىكاني EX، سىعر الصىرف ADD VI، يرمز لها GDPالمضافة الصناعية/

 ن خالل المىدةفي المتغير المعتمد والمعبر عنه بالصادرات الصناعية في الصي Piوالناتج الصناعي 

فقد تم اختبار عدة صىيو لتقىدير النمىوذج وكانىت الصىيغة اللوغاريتميىة المزدوجىة  (5292-2154)

)الكاملة( هي ارفضل سيث أعطت أفضل توصيف للعالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير المعتمد 

 يأتي: ، إذ كانت نتائج التقدير كما(Ei)الصادرات الصناعية في الصين والذي رمز له 

Logy = - 79.9 + 18.0 x1 - 3.39 x2 - 3.61 x3 + 17.5 x4 

 سيث ان:

Y.الصادرات الصناعية : 

1X.القيمة المضافة الصناعية : 

2X.سعر الصرف : 

3X.معدل النمو السكاني : 

4X.الناتج الصناعي : 

 X1 X2 X3 X4 

t: 5.23 -3.18 -6.09 3.98 

P: 0.000 0.004 0.000 0.001 

VIF: 1.147 3.010 1.736 2.843 

=R-sq=80.1%        =R.sq(adj)=76.7% 

F=23.21     P: 0.000 

D.W = 1.22      يقع في منطقة عدم التأكد 

 من نتائج النموذج المقدر يمكن القول بان:  

للمجتمىع عنىد مسىتوى الوسىط الحسىابي ≠ الوسىط الحسىابي للعينىة المختىارة  نصتى :الفرنية البديلة

 .%5معنوية 

تىىنص الوسىىط الحسىىابي للعينىىة المختىىارة ح الوسىىط الحسىىابي للمجتمىىع عنىىد مسىىتوى  الفرنىىية العىىدم:

 .%5معنوية 

1X / ح تمثل القيمة المضافة الصناعيةGDP. 

2X ارمريكي.: تمثل سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدوالر  

3X: .تمثل متغير معدل النمو السكاني 

4X :الصناعي متغير الناتج. 

 تفسر الناتج للنموذج القياسي المقدر.

ت التىي تحىد  فىي المتغيىر التىابع مىن التغيىرا %76.7ان  adj)( :76.7%.تظهر قيمة   

 المعبر عنه  بالصادرات الصناعية للصين هي بسبب المتغيرات المستقلة التي يتضمنها النموذج.و

الموجبىىىة للقيمىىىة المضىىىافة وان االشىىىارة  X (18.0))1(ة المضىىىافة الصىىىناعية بلغىىىت مرونىىىة القيمىىى -

للصىين تىؤدي الىى زيىادة  GDP/القيمة المضافة الصناعية X)1(تعني ان ارتفاع   GDP/الصناعية

التوسيع في سجم القطاع الصناعي على المدى المتوسط والبعيىد عليىه فىان هىذا التوسىع سىيؤدي الىى 

االمىر  GDP/ل زيىادة القيمىة المضىافة الصىناعيةتاج الصناعي للصين من خالزيادة التراكم في االن
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الذي سيؤثر على زيادة الصادرات الصناعية الصينية بشكل موجب مما يعني ان العالقة هي طردية 

بمقىىدار  GDP/ارتفىىاع القيمىىة المضىىافة الصىىناعية وتسىىاهم فىىي زيىىادة الصىىادرات الصىىناعية ذلىىك إن

إذن توسىيع المشىاريع  (18.0)زيىادة الصىادرات الصىناعية للصىين بمقىدار وسدة واسدة ستؤدي الى 

الصناعية للصين فىي المىدى المتوسىط وتنويىع المنتجىات الصىناعية واسىتغالل مواردهىا االقتصىادية 

يسىىهم بشىىكل موجىىب  1Xغيىىر المسىىتغلة فىىي المانىىي فىىي عمليىىة انتاجهىىا الصىىناعي. جعىىل المتغيىىر 

صىىناعية مىىن السىىلع الصىىناعية ئية فىىي زيىىادة الصىىادرات الوطىىردي وبعالقىىة ذات معنويىىة اسصىىا

 (525 ،2154 ،)محي الدينللصين.

ن أيعنىىي  ممىىا ،وسىىدة واالشىىارة سىىالبة لسىىعر الصىىرف )-(X 3.39)2(بلغىىت مرونىىة سىىعر الصىىرف  -

هم في زيادة يسسريكي( صرف الدوالر )وهي نسبة العملة المحلية مقابل الدوالر االمانخفاض سعر 

صىىناعية للصىىين سسىىب السياسىىات النظريىىة االقتصىىادية فىىي الصىىين بهىىدف تشىىجيع الصىىادرات ال

عليه فان وجىود  ،صادراتها من السلع الصناعية مع االستفاظ بقدراتها التنافسية في االسوا  العالمية

العالقىة العكسىىية بىىين سىىعر الصىىرف والصىىادرات الصىىناعية للصىىين تعنىىي ان زيىىادة سىىعر الصىىرف 

تأثير سىلبي وعنىد انخفىاض  (3.39-)ى انخفاض الصادرات الصناعية بمقدار بوسدة واسدة يؤدي ال

 .(3.39)سعر الصرف بمقدار وسدة واسدة  سيؤدي الى ارتفاع الصادرات الصناعية بمقدار 

السىىالبة ممىا يعنىىي وجىىود عالقىىة  وباإلشىىارةوسىىدة  )-(X 3.61)3(بلىو معامىىل معىىدل النمىىو السىكاني  -

و السكاني والصادرات الصناعية في الصين وان هىذي االشىارة السىالبة عكسية بين كل من معدل النم

لمعدل النمو السكاني تعني زيىادة معىدالت النمىو السىكاني تىؤدي الىى اسىتهال  جىزء مهىم مىن السىلع 

الصىىناعية التىىي تكىىون جىىاهزة ومعىىدة للتصىىدير وذلىىك يعنىىي ان زيىىادة الطلىىب الىىداخلي علىىى السىىلع 

لتصىديرية وهومىا تظهىري العالقىة عكسىية بىين معىدل النمىو السىكاني الصناعية  يخفف مىن القىدرة ا

وبين الصادرات الصناعية في الصين عليه فإن انخفاض معدالت النمو السكاني بمقدار وسدة واسدة 

 .(3.61)ستؤدي الى زيادة الصادرات الصناعية الصينية بمقدار 

ك الزيادة الى انخفاض الصادرات كما ان زيادة معدل النمو السكاني بوسدة واسدة ستؤدي تل  

 .(3.61-)الصناعية بمقدار 

وسىىدة وان االشىىارة الموجبىىة تعنىىي وجىىود عالقىىة  (17.5)للصىىين  4Xبلىىو معامىىل النىىاتج الصىىناعي  -

وان ذلىك  (17.5)طردية )موجبة( بين الناتج الصناعي والصادرات الصىناعية للصىين سيىث بلغىت 

وسىدة واسىدة يىؤدي الىى زيىادة الصىادرات الصىناعية للصىين  يعني ان زيادة الناتج الصناعي بمقدار

وان هىىذا المتغيىىر هىىو معنىىوي اسصىىائياً وعليىىه يىىتم رفىىف فرنىىية العىىدم والقبىىول  (17.5)بمقىىدار 

 .%5بالفرنية البديلة عند مستوى معنوية 

 Fوهي أكبر من قيمىة  P: 0.000وان  F=23.21كانت في النموذج المقدر  Fكما ان قيمة   

يىىة والتىىي تشىىير الىىى المعنويىىة االسصىىائية للنمىىوذج ككىىل اي انىىه ذات معنويىىة اسصىىائية عنىىد الجدول

 .%5مستوى معنوية 

D.W في منطقة عدم الحسم كونها وهي تقع (1.22): واذي يقيس االرتباط الذاتي سيث بلغت قيمته 

تي بين قيم سد ، أي ان النموذج يمكن ان يعاني من مشكلة االرتباط الذا duواصغر من dLأكبر من 

 .الخطأ العشوائي أوالً 

dl = 1.18 

du = 1.76 
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كمىىا لىىم يؤشىىر النمىىوذج المقىىدر لظهىىور مشىىكلة االرتبىىاط الخطىىي المتعىىدد بىىين المتغيىىرات   

 :VIFالمستقلة في النموذج على وفق اختبار 

 X1 X2 X3 X4 

VIF 1.147 3.010 1.736 2.843 

يىىىرات المسىىتقلة اظهىىىرت عىىىدم وجىىىود لمشىىىكلة فىىىي النمىىىوذج المقىىىدر للمتغ VIFان اختبىىار   

 االرتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة.

ممىا تقىدم فىان هىىذي المتغيىرات عبىرت عىىن قىدرتها علىى اجتيىىاز جميىع االختبىارات النظريىىة   

 االقتصادية واالسصائية فضالً عن االختبارات القياسية.

 والمقترحات: االستنتاجات

 :أوالً. االستنتاجات

سققىىت الصىىين نجاسىىا بىىاهراً فىىي تطىىوير وتنميىىة صىىادراتها الصىىناعية ومنافسىىة الصىىادرات للىىدول . 5

الصناعية وان معظم الدول الناميىة اسىتفادة مىن التجربىة الصىينية الناجحىة سيىث تمكنىت مىن تحويىل 

 استيراداتها الى المنتجات الصينية وهي االرخص في السو  العالمية.

صىىناعية للصىين تىىرتبط ارتبىىاط وثيىق بالقىىدرة التنافسىىية وهىذا مىىا تبىىين سسىىب ان سجىم الصىىادرات ال. 2

المفاهيم النظرية االقتصادية وان الصين تمتلىك قىدرة تنافسىية عاليىة مقارنىة مىع الىدول ارخىرى مىن 

 الدول النامية وتحديدا المنافسة السعرية.

الصناعية الصىينية والتىي تعىد  يعد القطاع التصدير في الصين ذات أهمية كبيرة وخاصة الصادرات. 1

كمحر  للنمو االقتصادي الصىيني ذلىك ان تطىور قطىاع الصىادرات بشىكل عىام وقطىاع الصىادرات 

الصناعية بشكل خاد في الصين سقق قيمة مضافة صىناعية عاليىة وعكىس ذلىك المؤشىر الموجىب 

لبعيىد فضىال عىن )االيجابي( سيث ادة إلى تسريع النمىو الصىناعي الصىيني فىي انجلىين المتوسىط وا

تحقيق توسع في سجىم االنتىاج الصىناعي للصىين والىذي يعىد جىزء مىن النمىو االقتصىادي وذلىك مىن 

خالل إعادة توظيف االرباح في القطاعات الصناعية وتوسيع الصادرات الصناعية ومن ثىم ادة الىى 

 زيادة التراكم الذي ادى الى زيادة الصادرات الصناعية للصين.

خالل قدراتها العالية في االنتاج الصناعي والتصدير للسلع الصىناعية مىن تحقيىق  تمكنت الصين من .6

منافسة قوية فىي عىدد مىن الىدول الصىناعية منهىا الواليىات المتحىدة االمريكيىة فىي االسىوا  العالميىة 

وذلىىك مىىن خىىالل جىىودة السىىلع الصىىناعية والكلفىىة المتدنيىىة إلنتىىاج السىىلع الصىىناعية ممىىا يعنىىي ان 

 الصناعية الصينية تمكنت من التفو  على العديد من الدول في مجال المنافسة السعرية.الصادرات 

ان العالقىىة هىىي طرديىىة وموجبىىة بىىين كىىل مىىن الصىىادرات الصىىناعية للصىىين والقيمىىة  البحىىث اثبىىت .1

، والناتج الصناعي للصين الذي يؤدي إلى تحقيق الزيادة فىي معىدل النمىو GDPالمضافة الصناعية/

الىذي يعىد جىزء مىن النمىو االقتصىادي، وهنىا  عالقىة عكسىية بىين الصىادرات الصىىناعية الصىناعي 

 .معدالت النمو السكاني للصينوسعر الصرف و

والصىىادرات الصىىناعية  GDPتوجىىد عالقىىة ذات داللىىة إسصىىائية بىىين القيمىىة المضىىافة الصىىناعية/ .4

ينية أعطىت أثىر إيجابيىاً فىي للصين عالقة موجيىة بمعنىى ان مرونىة القيمىة المضىافة الصىناعية الصى

وان القيمة المضافة الصناعية الصينية زادت مىن  (18.0)الصادرات الصناعية للصين والتي بلغت 

توسيع في سجم الصناعة والقاعدة االنتاجية في الصين التي ادت الى زيىادة سجىم االنتىاج الصىناعي 

 وثم زيادة نمو الصادرات الصناعية الصينية.
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البة ذات داللىىة اسصىىائية بىىين سىىعر الصىىرف والصىىادرات الصىىناعية للصىىين تظهىىر توجىىد عالقىىة سىى .9

عالقة عكسية وهذا يعني في سالة زيادة سعر الصرف بوسدة واسدة تؤدي هذي الزيادة الى انخفىاض 

 وان هذا المتغير معنوي اسصائياً. (3.39-)الصادرات الصناعية للصين بمقدار 

صىىائية بىىين الصىىادرات الصىىناعية للصىىين ومعىىدل النمىىو السىىكاني توجىىد عالقىىة سىىالبة ذات داللىىة اس .9

وتظهىىر العالقىىة العكسىىية االشىىارة السىىالبة عنىىد زيىىادة معىىدل النمىىو السىىكاني تىىؤدي تلىىك الزيىىادة الىىى 

انخفاض في الصادرات للصىين بمعنىى زيىادة معىدل النمىو السىكاني بمقىدار وسىدة واسىدة يىؤدي الىى 

 .(3.61-) انخفاض الصادرات الصناعية بمقدار

توجد عالقة ذات داللة إسصائية بين الناتج الصناعي والصادرات الصناعية للصين وتظهىر العالقىة  .2

موجبة عند زيادة الناتج الصناعي بمقدار وسدة واسدة تؤدي الى زيادة الصادرات الصىناعية بمقىدار 

االنتىىاج الصىىناعي  . عالقىىة طرديىىة ولهىىذا المتغيىىر معنىىوي أخصىىائيا، بمعنىىى كلمىىا زاد سجىىم(17.5)

 يؤدي الى زيادة الصادرات الصناعية من خالل استخدام استراتيجية التصنيع من أجل التصدير.

 :المقترحاتثانياً. 

امكانيىىة الىىدول الناميىىة وخاصىىة الىىدول العربيىىة االسىىتفادة مىىن التجربىىة الصىىينية فىىي تنميىىة وتطىىوير . 5

مىل التىي تىؤثر بشىكل ايجىابي علىى الصىادرات صادراتها الصناعية وذلك عن طريق االهتمام بالعوا

الصىىناعية والىىتخلص مىىن العوامىىل التىىي تىىؤثر بشىىكل سىىلبي علىىى الصىىادرات الصىىناعية التىىي جعلىىت 

الصىىين تتحىىول الىىى دولىىة صىىناعية نتيجىىة االسىىتفادة مىىن الميىىزة النسىىبية للصىىين ممىىا يعطىىي للصىىين 

 اقتصادا قوياً في العالم الخارجي.

ين اقىىل مىىن سىىعر الصىىرف الطبيعىىي التىىوازني منخفضىىاً امىىام الىىدوالر ان سىىعر الصىىرف فىىي الصىى. 2

االمريكي وان هذا االنخفاض سيؤثر بشكل ايجابي علىى القىدرة التنافسىية للصىادرات الصىناعية فىي 

الصىىين عىىن طريىىق اسىىتخدام اسىىتراتيجية التصىىنيع للتصىىدير، ان سىىعر الصىىرف لىىه دور مهىىم فىىي 

 ارخص الدول العربية ومنها العرا .الصادرات الصناعية ري دولة نامية وب

من الضروري زيادة االنتاج الصناعي كماً ونوعاً مما يؤدي الى تحقيق في معىدالت نمىو الصىناعي . 1

الذي يعد جزء من معدل النمو االقتصادي وان هذي الزيادة تعطي ثقة عالية لالقتصىاد وفىي أي دولىة 

ددات الصادرات الصناعية لها دور مهماً وبىالو وبارخص لالقتصاد الصيني من خالل االهتمام بمح

ارهمية للتوصيل الى النمو الصناعي وكذلك ال بد من االهتمام بالسياسة الصناعية التىي تعتمىد علىى 

 استراتيجية التصنيع من اجل التصدير مالئمة الظروف في بالد الصين.

لسىلع الصىناعية مىن خىالل من الضىروري التركيىز علىى القطىاع التصىدير وخاصىة قطىاع تصىدير ا. 6

االعتماد على الصناعة فيه فائدة في تقىديم االقتصىاد الصىيني وتحقيىق نمىو صىناعي الىذي يعىد جىزء 

مهم من النمو االقتصىادي وذلىك عىن طريىق مسىاهمة قطىاع التصىدير الصىناعي فىي الىدخل القىومي 

عليهىا مىن التصىدير فىي كذلك تحقيق القيمة المضافة الصناعية العاليىة واسىتعمال العوائىد المتحصىل 

اسىىتيراد السىىلع الىىرأس ماليىىة التكنولوجيىىا ذات الكثافىىة الىىرأس ماليىىة التىىي تسىىاهم فىىي عمليىىة االنتىىاج 

 الصناعي وزيادة االنتاج وتوسيعه في المستقبل.

مىىن الضىىروري توسىىيع سجىىم قطىىاع الصىىناعة وتطىىويري سىىيؤثر بشىىكل موجىىب علىىى الصىىادرات . 1

عات سيىث تغىذي إسىداهما انخىر والمقاسىة باالرتباطىات االماميىة الصناعية من خالل تكامل الصىنا

 واالرتباطات الخلفية من اجل بناء قاعدة صناعية عريضة لتنويع الصادرات الصناعية الصينية.
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من الضروري االعتماد على الصادرات الصناعية ري دولة تنشيط اقتصادها ورفىع معىدالت النمىو . 4

خالل الترشيد وتنمية الوعي االدخاري الذي يعد عامالً مهمىاً ومىن  الصناعي والنمو االقتصادي من

خالل زيادة تصديرها من السلع الصناعية تؤدي الىى زيىادة االدخىار فىي الىدول الناميىة وخاصىة فىي 

 الصين.

االعتماد على الصادرات الصناعية مما يقلل من العجز في ميزات الحساب الجاري من خالل توفير . 9

نبية عن طريق االعتمىاد علىى الصىادرات الصىناعية وتقليىل او الحىد مىن االسىتيرادات العمالت ارج

الغيىىر نىىرورية وزيىىادة الصىىادرات الصىىناعية للىىدول الناميىىة وبىىارخص الىىدول العربيىىة تسىىاهم فىىي 

 معالجة التشوهات التي تعاني منها االسوا  الوطنية ومنها االسوا  العراقية الداخلية.

 المصادر والمراجع

 الكتب .والً أ

، اقتصىىاديات التجىىارة الخارجيىىة، دار المسىىيرة للنشىىر والتوزيىىع 2002 ،أسمىىد الهزايمىىة و خىىرون. 5

 والطباعة، الطبعة االولى، عمان، االردن.

، قضىىىايا اقتصىىىادية معاصىىىرة، الطبعىىىة االولىىىى، دار الجامعيىىىة 2000 ،الرسمن يسىىىريأسمىىىد عبىىىد. 2

 االسكندرية، مصر.

، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي مع تمارين ومسىائل محلولىة، دار االسىامة 2004 ،توميالصالح، . 1

 للطباعة والنشر والتوزيع، مكتبة االتصال، الطبعة االولى، الجزائر.

 الرسائل واالطاريح .ثانياً 

، محددات الصىادرات الصىناعية فىي دول جنىوب شىر   سىيا، رسىالة 2016 ،أسمد سمة محي الدين. 5

 دارة واالقتصاد، جامعة الموصل.ماجستير كلية اإل

، دراسىىة قياسىىية رثىىر الصىىادرات علىىى النمىىو االقتصىىادي دراسىىة سالىىة 2016 ،بىىن سىىالم، التجىىاني. 2

، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم (1970-2014)الجزائر خالل الفترة 

 العلوم االقتصادية، جامعة قاصيدي مرباح ورقلة.

، دور تحريىىىر التجىىىارة الخارجيىىىة فىىىي ترقيىىىة الصىىىادرات فىىىي خىىىارج 2012 ،الحميىىىدسمشىىىة عبد. 1

المحروقات في ظل تطورات الدهينىة الراهنىة دراسىة سالىة الجزائىر، رسىالة ماجسىتير، كليىة العلىوم 

 االقتصادية، غير منشورة، جامعة خضير بسكرة.

ة للصىىادرات العربيىىة فىىي ظىىل بىىرامج ، القىىدرة التنافسىىي2007 ،الخزرجىىي، ليلىىى عاشىىور الخزرجىىي. 6

 االصالح االقتصادي دول عربية مختارة، اطروسة دكتوراي، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.

، تأثير سعر الصرف على المىؤثرات الكليىة لالقتصىاد الفلسىطيني 2012 ،الخضر، أزهر عبد الحليم. 1

 اد، جامعة بغداد.، رسالة ماجستير، كلية اإلدارة واالقتص(2010-1994)

، التجربة االقتصادية للصين وتحدياتها المستقبلية، رسالة 2012 ،ريحان، محمد عطية محمد ريحان. 4

 غزة.-العلوم االدارية، جامعة االزهرماجستير، كلية االقتصاد و

م، إثر سياسات منظمة التجىارة العالميىة فىي الصىادرات 2006 ،الفخري، عمر هشام صالح الفخري. 9

جماليىىة والمصىىنعة فىىىي مجموعىىة مختىىىارة مىىن البلىىىدان الناميىىة، رسىىىالة ماجسىىتير، كليىىىة االدارة اال

 واالقتصاد، جامعة الموصل.
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، )تأثير االستثمار ارجنبي المباشر على هيكل الصادرات السىلعية 2007 ،الفيحان، ممدوح عطا هللا. 9

ردنية وجمهورية مصر العربية للفتىرة في الدول النامية دراسة اقتصادية قياسية )كحالتي المملكة اال

 (، رسالة ماجستير، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة المستنصرية.(2004-1985)

، أثىر الصىادرات علىى النمىو االقتصىادي دراسىة سالىة الجزائىر، 2014 ،قريبي، ناصر الدين قريبي. 2

 شهادة ماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة بهران.

 تالمجال .ثالثاً 

، الصادرات الصناعية وأثرها في تفسير هيكىل النىاتج المحلىي االجمىالي 2005 ،انمار اميناجي، س. 5

، جامعىة 79، العىدد 27، االردن، دراسة سالة، مجلة التنميىة، الرافىدين، المجلىد 1980-2002للمدة 

 الموصل، العرا .

ارجنبي المباشر فىي دول عربيىة  ، أثر الصادرات على تدفق االستثمار2007 ،دينا عمر، دينا اسمد. 2

 ، جامعة الموصل، العرا .29، العدد 86مختارة، مجلة الثمينة، الرافدين، المجلد 

-2007، دراسىىة تحليليىىة لونىىعية الصىىادرات الصىىينية خىىالل عىىامين 2012 ،عائشىىة بىىن عطىىا هللا. 1

 / جامعة االغواط، الجزائر.11/2012، مجلة الباسث عدد 2001

الصينية االمريكية، بغىداد،  –، نظرة في واقع ومستقبل العالقات 2000 ،الجبار، عبد المصطفىعبد. 6

 بع.مجلة قضايا سياسية، المجلد االول، العدد الثالث والرا

، تقسىىيم اسىىتراتيجيات التصىىنيع فىىي الىىدول االخىىذة فىىي النمىىو 1993 ،سىىاتم سىىامي عفيفىىيعفيفىىي، . 1

، المجلة العلمية، للبحو  والدراسىات التجاريىة، العىدد الرابىع، السىنة السىابقة، كليىة (1990-1960)

 التجارة وادارة االعمال، جامعة جلوات.

ت نىمان االئتمىان وتنميىة الصىادرات سالىة دراسىة ،  ليىا2002 ،المجيد، وصاف سعيديقدري عبد. 4

 الجزائر، مجلة العلوم االنسانية، العدد الثاني، جامعة بسكرة.

 –، التكىىاليف االقتصىىادية لالنفجىىار السىىكاني فىىي دول ناميىىة 2012لىىورنس يحيىىى صىىالح  الكبيسىىي،. 9

 ، بغداد.11عدد الصين سالة دراسة، جامعة بغداد، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، ال

، السياسىىات الصىىناعية المعهىىد العربىىي للتخطىىيط، سلسىىلة جسىىر التنميىىة، 2003الكىىواز، أسمىىد كىىواز . 9

 العدد الثالث، السنة االولى، الكويت.

، االقتصاد الصيني ومنهج التدرج في التحويل 2012 ،أسمد جاسم محمد المهداوي، وفاء المهداوي،. 2
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 واالقتصاد، جامعة المستنصرية.

 المصادر االجنبية .رابعاً 

1. Law cence (1988) economic development and export west view press. 

2. Noland 2005 Helen Shapiro Industry Policy and growth u.n. www.un.org. 

3. Williamj Bohmol; economic pricple policy seventh the dry denpress; New Yourk; 

university 1988. 

 االنترنت .خامساً 

1. The world Bank 2016 (World) Development export 2016 New Yourk and Geneva. 

2. UnCTAD, 2013, 2015, 2016 unCTAD hard book of statistics/Geneva; Switerland. 

3. UniCTED, Export PERFE-Rmance Awdits DETER MINTES Shppli & DEMAND 

ConstRains, New Yourk, 2004. 

http://www.un.org/
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4. Unido, (1991), the vhallenges of free economic zonsines in central land eastern; New 

Yourk. 

5. www.stats.gov.ch/english New San decomin gevents/t2016. 

 

 دوالر( )مليار ساسية للمتغيرات النموذج القياسي المقدررالبيانات ا (4) جدولال

Years y x1 x2 x3 x4 

1989 38 0.43 3.7 1.8 424 

1990 44 0.44 4.8 1.6 413 

1991 54 0.44 5.3 1.4 415 

1992 67 0.44 5.5 1.2 432 

1993 74 0.44 7 1 462 

1994 100 0.43 8.6 1 462 

1995 125 0.41 8.4 1 468 

1996 127 0.42 8.3 1 472 

1997 156 0.43 8.3 1 471 

1998 160 0.46 8.3 1 458 

1999 172 0.46 8.3 1 454 

2000 220 0.47 8.3 1 455 

2001 236 0.47 8.3 1 448 

2002 293 0.47 8.3 1 445 

2003 397 0.46 8.3 1 456 

2004 542 0.45 8.3 1 459 

2005 700 0.46 8.2 1 470 

2006 895 0.45 8 1 476 

2007 1136 0.45 8 1 469 

2008 1331 0.46 7 1 469 

2009 1125 0.46 7 1 459 

2010 1477 0.47 7 1 464 

2011 1772 0.48 7 1 464 

2012 1925 0.47 6.3 1 452 

2013 2077 0.47 6.1 1 440 

2014 2201 0.46 6.1 0.5 431 

2015 2143 0.47 6.2 0.5 409 

2016 1966 0.46 6.6 0.5 400 

 

http://www.stats.gov.ch/english%20New%20San%20decomin%20gevents/t2016

