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الصني تحل محل فرنسا كأول مورد للسلع التجهيزية باملغرب العريب
النقاط الرئيسية:

• حتى عام  ، 2000كانت البلدان املغاربية تستورد سلعها التجهيزية من الدول الغربية مع احتالل فرنسا املرتبة األوىل .
• منذ االلفنيات  ،حققت الصني تقدم هائل يف املنطقة املغاربية.
• ابتدأً من سنة  ، 2010تصدرت الصني مرتبة أكرب مورد للسلع التجهيزية يف املغرب العريب لتحل محل فرنسا.
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املصدر:

UN COMTRADE

يف دراسة نرشت يف عام  ، 2014الحظت الباحثة كاثرين ي .كو 1أن «العالقات االستعامرية والثقافية تحدد بشكل كبري مصدر السلع التجهيزية» يف إفريقيا.
و كام هو موضح يف الجدول  ،كانت فرنسا و إىل ٍ
حد ما إيطاليا وإسبانيا  ،أهم موردي السلع التجهيزية إىل البلدان املغاربية (املغرب  ،الجزائر  ،تونس) .يف عام
 ، 1995وتزامناً مع إنطالق مسار برشلونة ،كانت البلدان املغاربية تستورد سلعها بشكل أسايس من الدول الغربية حيث كانت البلدان الثالث املذكورة تستورد
ما يناهز ثلث سلعها التجهيزية من فرنسا ،وبالتايل تؤكد النتيجة التي توصلت إليها الباحثة كاثرين ي .كو .نالحظ يتشابه املو ّردين الخمسة األوائل يف البلدان
الثالثة يف نفس العام :فرنسا وإيطاليا وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية وإسبانيا واليابان .وضل األمر عىل ما هو عليه حتى سنة .2000
لكن الوضع بدأ بالتغري إنطالقاً من سنة  2005بعد انضامم الصني إىل منظمة التجارة العاملية .يف الواقع  ،بدأت الصني بالفعل باكتساح األسواق يف الجزائر
واملغرب حيث ترتاوح حصتها من أسواق املعدات املستوردة عىل التوايل بني  ٪ 13.5و  ٪ 15.5حتى تتجاوز فرنسا يف أوائل سنة  2010لتصبح املورد
الرئييس للسلع التجهيزية يف البلدان املغاربية الثالثة .و يف سنة  ، 2017احتلت الصني املكان الذي كانت تشغله فرنسا يف عام  1995مزود ًة البلدان املغاربية
الثالثة بحويل ثلث املعدات املستوردة .ومع ذلك  ،ال تزال فرنسا موردًا هام يف املغرب و كذلك يف تونس حتى مع تراجع حصتها أمام إيطاليا لكنها خرست الكثري
من مكانتها يف السوق الجزائرية حيث مل متتلك منها إال  ٪8فقط يف عام .2017
فهل أن الصني تجني مثار تعزيز التعاون االقتصادي بينها و بني املغرب العريب أم أن تقدمها الهائل نتيجة تكيف الرشكات األوروبية املتواجدة يف املغرب العريب
مع القدرة التنافسية للمنتجات الصينية؟
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