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 إتباع التحوالت الجغرافية

 

 

قتصاد العالمي آخذ في التحول نحو منطقة آسيا والهادئ، وعلى وجه الخصوص تجاه مركز ثقل اال

الصين. وينعكس هذا التغير المهم بقوة على قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتصبح في ظل هذا 

 التطور نحو سالسل القيمة اإلقليمية.السياق سالسل القيمة معولمة، مع إمكانية 

قتصاد العالمي، وتبذل الحكومة الصينية جهوداً كبيرة لضمان يعمل على تغيير شكل اال الصينيالتطور 

وجود الصين في طليعة التغير التكنولوجي، وتقوم ببناء شبكة بنية تحتية بهدف وضع الصين في قلب 

 صادي وعدد سكانها الكبير، فالصين تعتبر مغيراً للعبةقتالواسع. وباإلضافة إلى النمو اال النظام

 العالمية.

على مواجهة مستقبل ال يتمكنون فيه من الحصول على النفط والغاز بشكل غير  دول الخليجتعمل 

نهم يسعون إلى ستفادة من موقعهم الجغرافي، فإاالقتصادياتهم وود. وفي جهودهم المبذولة لتنويع امحد

نقل. وقطر ودبي في اإلمارات العربية المتحدة يعتبران مثاالن هامان على اللوجستية وتطوير محاور 

 خدمات اللوجستية األرضية.الذلك، حيث قامتا بتطوير عمليات هامة في الطيران والمالحة البحرية و

تية إلى صيل والخدمات اللوجسمزودة هامة للعمالة المتعلقة بالتو أوروبا الشرقيةتعتبر العديد من دول 

تحاد األوروبي جنوب اال-غرب وشمال-يد كمحور لشرقغرب أوروبا. ينظر إلى بولندا على وجه التحد

 تحاد األوروبي للتجارة من روسيا والصين.عبر أوروبا"، وبوابة إلى اال 1قم كجزء من "ممر النقل ر

س وكمبوديا معدالت حققت العديد من البلدان في هذه المنطقة وخاصة فيتنام والو جنوب شرق آسيا:

نمو كبيرة في السنوات األخيرة. وعلى المدى المتوسط ومع الشركاء من رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

(ASEANفمن المرجح أن تصبح منطقة ا ) وبشكل متزايد، في حين تقع بمكان قتصادية هامة

 ستراتيجي بين الهند والصين وأستراليا وتتربع على الممرات البحرية الهامة.ا

البرازيل هي أكبر دولة في المنطقة، وينظر لها كسوق رئيسي من قبل الالعبين  أمريكا الالتينية:

الرئيسيين في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة على معدالت النمو 

محاور خدمات والخطط اإلستثمارية يشير إلى إمكانية تطور دول مثل بنما وكوبا ونيكاراغوا إلى 

جتماعية هي أيضاً إيجابية في بوليفيا وأوروغواي، ستية. معدالت النمو والتنمية االقتصادية وااللوج

 على الرغم من أن عدم وجود البنية التحتية يعرقل التنمية في المنطقة ككل.

العديد من الدول منطقة مختلفة، حيث أنها مزودة هامة للمواد الخام إلى اإلقتصاد العالمي. لدى  أفريقيا

ومصر عدد كبير من السكان موارد غاز ونفط هامة، بينما لدى نيجيريا وجنوب أفريقيا  مثل أنغوال

قتصاد العالمي بالرغم من تزايد النمو واألهمية بالنسبة لالستراتيجية. ومن المرجح أن يومواقع ا

 .المعيقات أمام المنطقة من ضعف المواصالت والطاقة والبنية التحتية

 


