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 خالصه مدیریتی

با ، سال پیش 40 ی در تقریبااصالحات اقتصادی و آزادسازی تجارشروع تا پیش از  چین کشورحاکمان 

از  انزوامرکز و از  ی و دستوریکنترلبه شکل نظام ناکارآمد  سیاسی نادرست و-اقتصادی هایسیاستاتخاذ 

از چین اما . باقی بماند بسیار فقیر چین نرخ رشد ناچیزی داشته باشد واقتصاد باعث شدند تا  تصاد جهانیاق

گذاری و سرمایه خارجی اقتصاد خود به روی تجارت یدرهاو گشودن  اصالحات بازار آزادهنگام اجرای 

ین نرخ رشد ساالنه تولید میانگبا ترین رشد با سریع ی، همواره در زمره اقتصادها1979در سال  جهانی

این سرعت رشد باعث شد بانک . گرفته استقرار  2017درصدی تا سال  9.5( حدود GDPناخالص داخلی )

این توصیف کند و « گسترش مداوم یک اقتصاد بزرگ در تاریخ جهان ترینیعسر»جهانی تجربه چین را 

. این کشور اکنون )بر شود تبدیلهان مهم اقتصادی در ج هایقدرت ی ازیک بههای اخیر سالدر کشور 

کننده کاال و دارنده ترین تولیدکننده و معاملهترین اقتصاد جهان و بزرگاساس برابری قدرت خرید( بزرگ

با چنین وضعیتی، چین به یک شریک تجاری مهم و اعطاکننده  بیشترین ذخایر ارزی جهان نام گرفته است.

 ای جهان تبدیل شده است.وام و اعتبار برای بسیاری از کشوره

ی آن به نحو مشهودی کند لرسد، رشد حقیقی تولید ناخالص داخاما در شرایطی که اقتصاد چین به بلوغ می

المللی کاهش یافت. صندوق بین 2017درصد در سال  6.9به  2007درصد در سال  14.2شده است و از 
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های اخیر در سالدرصد کاهش پیدا کند.  5.8رشد اقتصادی چین تا  2022کند در سال بینی میپول پیش

آغاز  2008ها نسبت به سالمت اقتصاد چین افزایش یافته است. بحران اقتصادی جهانی که در سال نگرانی

  1(FDIگذاری مستقیم خارجی ). میزان صادرات، واردات، سرمایهشدیدی وارد کردشد به اقتصاد چین ضربه 

ها کارگر چینی شغل خود ها میلیونشور کاهش یافت و بر اساس گزارشو رشد تولید ناخالص داخلی این ک

میلیارد دالری و سیاست پولی انبساطی  586را از دست دادند. دولت چین با اجرای بسته محرک اقتصادی 

این امکان را برای چین  ی یادشدههاها به مقابله با بحران پرداخت. سیاستدهی بانکقدرت وام برای افزایش

در  اما نحو مؤثری تعدیل کند؛هم کرد تا آثار کاهش شدید تقاضای جهانی برای محصوالت چینی را بهفرا

های های چینی و دولتو بدهی بنگاه شودباعث شد تا در بسیاری از صنایع، اضافه ظرفیت ایجاد مقابل 

رشد اقتصادی  با «شرایط عادی جدید»سمت اقتصاد را به  کندمیمحلی افزایش یابد. دولت چین تالش 

 تر و پایدارتر رهنمون سازد. تر اما باثباتآهسته

در بلندمدت به توانایی دولت چین به اجرای اصالحات اقتصادی  ی متوسطاقتصاد تداوم رشدتوانایی چین به 

، چنین اصالحاتی نیفتد 2«متوسطدام درآمد »چنانچه چین بخواهد در  گسترده بستگی خواهد داشت.

تواند از سطح درآمد پایین به شود که یک کشور میدام درآمد متوسط به وضعیتی گفته میضروری است. 

گذارد شدت روبه کاهش میهنرخ رشد اقتصادی ب پسازآندرآمد متوسط و سطح اقتصادی معینی برسد اما 

 را ندارد. « ابداع و نوآوری» یلاز قبمنابع جدید رشد اقتصادی  یریکارگبهچنین کشوری توانایی  کهچون

د؛ موتور بگیرچین به اقتصادی با بازار آزاد سرعت  شدن رود تبدیلانتظار میاین اصالحات  در صورت تحقق

تغییر  مصرفی داخلیافزایش تقاضای سمت گذاری ثابت به اصلی رشد اقتصادی چین از صادرات و سرمایه

زیست از محیط حفاظتفزون کاهش یافته و یابد؛ فاصله درآمدی روزاوری و نوآوری افزایش مید؛ بهرهکنمی

کند مدل رشد اقتصادی فعلی این کشور باید تغییر کند و در کند. دولت چین اینک اعتراف میبهبود پیدا می

 گوناگون هایچالش حل درصددکه است های ابتکاری متعددی را نیز معرفی کرده همین راستا طرح

ونیست چین سومین نشست ساالنه هجدهمین اجالس این ، حزب کم2013. در نوامبر هستنداقتصادی 

افزایش رقابت و کارایی  با هدفحزب را برگزار کرد. در این نشست بر اهمیت اصالحات سیاستی گسترده 

بازار نقش نهاد اقتصادی تأکید شد. برای مثال، در اطالعیه رسمی این اجالس آمده است امروز 

زمان، در همین اطالعیه بر نقش مهم و مستمر کند. همتصاد ایفا میدر تخصیص منابع اق« ایکنندهتعیین»

های خارجی از بدتر شدن محیط بخش دولتی در اقتصاد چین نیز تأکید شد. عالوه بر این، بسیاری از بنگاه

                                           
1 Foreign Direct Investment   
2 Middle-income Trap 
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خواهد هنوز مشخص نیست که دولت چین چطور میاما اند. های اخیر گالیه کردهوکار در چین در سالکسب

 کند. ت اقتصادی جدید و گسترده را در این کشور پیادهاصالحا

های چین برای گسترش حوزه نفوذ اقتصادی خود در سطح جهان، عامل نگرانی دیگری برای تالش

های زیرساختی را چین که پروژه 1«هکمربند و جاد طرح ابتکاری»سایر کشورها شده است.  گذارانیاستس

ها است. بسیاری از کند یکی از این نگرانیمالی و احداث می ینتأمدیگر در آسیا، آفریقا، اروپا و جاهای 

تواند صنایع داخلی دچار اضافه خود می طرح ابتکاریکنند که چین با استفاده از این تحلیلگران ادعا می

یرش فوالد( را تقویت کند، به بازارهای جدید خارجی نفوذ نماید، سایر کشورها را برای پذ یلاز قبظرفیت )

طرح مشارکت دارند این خود را به کشورهای متعددی که در « قدرت نرم»الگوی چینی تحت فشار بگذارد و 

 گسترش دهد.

فاصله زمانی در  اقتصاد جهان ینتربزرگبه  شخیزش اقتصادی چین و تبدیل شدنقابل کتمان نیست که 

ضروری ایران دارد و اقتصاد ن ازجمله جدی و معناداری برای سایر کشورهای جها آثار و پیامدهای، سال 40

طی  ای از خیزش اقتصادی چینپیشینهحاضر ابتدا . گزارش شودتحوالت این کشور با دقت دنبال  است تا

در ادامه انواع  .دکنمی را تشریحساختار اقتصادی جاری آن  سپس و دهدارائه می سال گذشته 40

 در انتها نیزد؛ شومواجه است شناسایی میها ا آنببرای حفظ رشد اقتصادی خود چین هایی که چالش

 .شودگذاشته میبه بحث  برای سایر کشورها خیزش اقتصادی چین پیامدهایها و ها، فرصتچالش

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 China’s Belt and Road initiative 



 

 

4 

 مقدمه -1

به یک قدرت مهم اقتصادی در فاصله زمانی  توسعهدرحالاز یک کشور فقیر خیزش و برآمدن سریع چین 

ترین ماجراهای موفقیت اقتصادی در عصر عنوان یکی از بزرگب از سوی تحلیلگران بهدهه، اغل حدود چهار

، تولید 2017که اصالحات اقتصادی شروع شد( تا سال )هنگامی 1979د. از سال شومُدرن توصیف می

، بانک جهانیمحاسبات  بر اساسدرصدی افزایش یافت.  10ناخالص داخلی چین با نرخ رشد ساالنه تقریباً 

یک قدرت  اینک. چین کنداز فقر مطلق خارج را میلیون نفر  800جمعیتی به میزان موفق شده است  چین

بر )دارنده رتبه نخست از نظر اندازه اقتصادی اکنون  ،این کشوربرای مثال جهان است. در اقتصادی مهم 

 .استذخایر ارزی  یزانمو  ییکاال ای، تجارت، ارزش افزوده تولیدات کارخانهبرابری قدرت خرید( اساس

افزایش چشمگیر پیوندهای تجاری دوجانبه با آمریکا شده است. بر اساس  باعثسریع چین  یرشد اقتصاد

میلیارد دالر  634به  1980میلیارد دالر در سال  5آمار تجارت خارجی آمریکا، کل تجارت بین دو کشور از 

شریک تجاری آمریکا، سومین بازار  ینترگبزرچین  در حال حاضرافزایش یافته است.  2017در سال 

های آمریکایی برای فروش ترین منبع وارداتی این کشور است. بسیاری از شرکتصادراتی بزرگ و بزرگ

برداری از مزیت هزینه پایین نیروی کار برای تولید محصوالت محصوالت خود در بازار پررونق چین و بهره

های آمریکایی کمک ای در چین دارند. این عملیات به برخی بنگاهدهوکار گسترمحور، عملیات کسبصادرات

کنندگان آمریکایی کاالهای متنوع و مصرفبرای پذیر باقی بمانند و المللی رقابتکرده تا در سطح بین

 2017نوامبر قیمتی فراهم کرده است. خرید اوراق خزانه آمریکا توسط چین در مقیاس کالن )تا ارزان

تریلیون دالر( این امکان را برای دولت فدرال آمریکا فراهم کرده تا کسری بودجه خویش را  1.2مجموعاً 

 تأمین کند و نرخ بهره امریکا را نسبتاً پایین نگه دارد.

هایی در میان سایر کشورها به وجود آورده است. عنوان یک قدرت مهم اقتصادی، نگرانیاما ظهور چین به

ارزها و پرداخت  یر)مانند کاهش ارزش پول خود در برابر سا ناعادالنه یتجار هاییهاز رو ینکه چکنند برخی ادعا می

کند و قیمت خود استفاده میتولیدکنندگان داخلی( برای تسخیر بازارهای خارجی با کاالهای ارزانبه  یارانه

ست. سایرین ادعا کارگران سایر کشورها بوده او سطح زندگی دستمزد  ،درنتیجه تهدیدی برای مشاغل

صنعتی برای ترویج و حمایت از برخی صنایع یا  گذارییاستسکنند که استفاده روزافزون چین از می

های داخلی موردحمایت دولت چین و ناتوانی این کشور در انجام اقدامات مؤثر در برابر سرقت بنگاه

ری صنایع مبتنی بر حقوق مالکیت پذیافزاری و نقض گسترده حقوق مالکیت فکری باعث تضعیف رقابتنرم

بزرگ و در حال رشد برای صادرات کشورهایی  یشود. عالوه بر این، بااینکه چین به بازاربقیه کشورها می

های متعدد، فرصت گذاریکنند موانع تجاری و سرمایهنظیر آمریکا تبدیل شده است، منتقدان ادعا می
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د کنها را مجبور میچین را محدود کرده یا اینکه آنهای خارجی برای فروش محصوالتشان در بنگاه

 .بپردازند وکار در آنجاانجام کسب ها باید برایقیمتی که آن یعنی ،تولیدی در چین برپا کنند یساتتأس

دانند. اما چین با مقامات دولت چین اقتصاد در حال رشد را عنصری حیاتی برای حفظ ثبات اجتماعی می

هایی نظیر تواند رشد آینده را تضعیف کند؛ چالشادی مواجه است که میمهم اقتص چالش چندین

ازحد به به اتکای بیش ،که برای رسیدن به رشد باالی اقتصادی ییزاهای اقتصادی اختاللسیاست

جای توجه به تقاضای مصرفی داخلی(، پشتیبانی گذاری ثابت و بازارهای صادراتی منجر شده است )بهسرمایه

گسترش شکاف درآمدی، افزایش آلودگی و حاکمیت نسبتاً  های دولتی، نظام بانکی ضعیف،بنگاهدولت از 

های مختلف ضعیف قانون در چین. دولت چین این مشکالت را پذیرفته است و قول داده تا با اجرای سیاست

بها دادن به مخارج  بازار در اقتصاد، تقویت نوآوری،نظام نقش افزایش هایی مانند ها را حل کند، سیاستآن

مصرفی تا نیروی محرک اقتصاد شود، گسترش پوشش چتر ایمنی اجتماعی، تشویق به توسعه صنایع کمتر 

اجرای چنین اصالحاتی  درکننده )از قبیل خدمات( و مبارزه با فساد رسمی دولتی. توانایی دولت چین آلوده

رخ رشد اقتصادی نسبتاً سریع خود را ادامه دهد یا تواند نتعیین خواهد کرد که آیا چین می به احتمال زیاد

 های رشد بسیار کمتری را تجربه خواهد کرد.در عوض نرخ

های اقتصادی جهانی، ها و پروژهقدرت اقتصادی در حال رشد چین به این کشور اجازه داده تا در سیاست

یک کمربند،  طرح ابتکارییی نظیر: هاها، مشارکت کند؛ پروژههای مربوط به توسعه زیرساختویژه پروژهبه

و بانک  1(AIIBهای آسیایی )گذاری در زیرساختگذاری: بانک سرمایهو تأسیس دو بانک سرمایه جادهیک 

ها در سراسر مالی زیرساخت ینتأمبرای دارد حدود یک تریلیون دالر  تصمیم. چین 2(NDBتوسعه جدید )

های ابتکار اقتصادی گذاری کند. اگر در این کار موفق شود، طرحسرمایه آسیا، اروپا، آفریقا و جاهای دیگر

 3«قدرت نرم»و شایان توجهی بدهد گذاری را برای چین گسترش صادراتی و سرمایه یبازارها تواندیم ینچ

 .کنداین کشور را تقویت 

یجاد کرده که ا هایی راها و در برخی موارد نگرانیدر حال رشد چین در سطح جهان پرسش یاقتصاد نفوذ

های اقتصادی جهانی تأثیر خواهد گذاشت. خیزش چطور چین بر منافع اقتصادی سایر کشورها و سیاست

گذار سایر کشورها تبدیل شده های سیاستهای سیاستی اُرگاناقتصادی چین به یک موضوع مهم در بحث

ریکا شکل گرفته است )حتی های مختلف سیاست تجاری آمها حول جنبهاست. مثالً در آمریکا این بحث

                                           
1 Asian Infrastructure Investment Bank 
2 New Development Bank 
3 Soft power 
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 TPA)1شود(، نظیر بازسازی سازمان توسعه تجارت )طور مستقیم نیز به چین مربوط نمیهایی که بهسیاست

مجدداً شروع به کار کرد و پیمان تجاری اقیانوس آرام  2015که با تصویب مقررات آن در ژوئن سال 

(TPP)2  اعالم کرد  2017به امضا رسید. ترامپ در ژانویه  6201 فوریهکشور دیگر در  11که توسط آمریکا و

تواند تأثیر اقتصادی می چنین اقدامیگیری خواهد کرد. که آمریکا از پیمان تجاری اقیانوس آرام کناره

 زمان با افزایش تأثیرگذاری چین کاهش دهد.آمریکا را هم

تار اقتصادی فعلی این کشور تشریح و ساخ شودمیای از خیزش اقتصادی چین ارائه این گزارش پیشینهدر 

 .شودهایی که چین برای حفظ رشد اقتصادی با آن مواجه است شناسایی مید. سپس چالشگردمی

 تاریخچه توسعه اقتصادی چین -2

 اقتصاد چین پیش از اصالحات -2-1

 ا دستوریریزی شده مرکزی یاقتصاد برنامه ، یکتونگتحت رهبری مائو تسه 1979چین تا پیش از سال 

که اهداف تولیدی را طوریهدایت و کنترل دولت بود به تحتداشت. سهم بزرگی از تولیدات اقتصادی کشور 

 داد. کشور تخصیص می یهای اقتصاداکثر بخش بهکرد و منابع را ها را کنترل میتعیین و قیمت

. دولت یدگرد یلبزرگ تبد ییهاو به کمون، همه مزارع خانوادگی چین اجتماعی و اشتراکی شد 1950طی دهه 

مقیاس های بزرگگذاریسرمایه 1970و  1960های شدن سریع، طی دههبرای پشتیبانی از صنعتی یمرکز

چهارم تولید صنعتی از ، تقریباً سه1978در سرمایه فیزیکی و انسانی انجام داد. نتیجه اینکه تا سال 

آمد. ریزی شده مرکزی به دست میهداف تولید برنامهمطابق با ا و های دولتی تحت کنترل مرکزیشرکت

 ساختها با سرمایه خارجی معموالً ممنوع بود. هدف اصلی دولت چین های خصوصی و بنگاهحضور شرکت

شد که امکان ساخت یا تهیه به تهیه کاالهایی محدود می . تجارت خارجی معموالبود اقتصاد نسبتاً خودکفا

های اقتصاد هایی باعث ایجاد اختالالتی در اقتصاد شد. چون بیشتر جنبهسیاست در چین را نداشتند. چنین

کرد، هیچ سازوکار بازاری وجود نداشت تا منابع را به نحو کارا اختصاص را دولت مرکزی مدیریت و اداره می

فیت محصول کی ی ازای برای مولدتر شدن یا نگرانها، کارگران و کشاورزان انگیزهدهد و بنابراین بنگاه

شد که دولت ها عمدتاً به اهداف کمّی تولیدی معطوف میتولیدی خود نداشتند )چون توجه و تمرکز آن

 تعیین کرده بود(.

                                           
1 Trade Promotion Authority  
2 The Trans-Pacific Partnership 
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با میانگین نرخ ساالنه  1978تا  1953 بر اساس آمارهای دولت چین، تولید ناخالص داخلی واقعی چین از

د که اناست و برخی مدعیری از تحلیلگران زیر سؤال رفتهها از سوی بسیادرصد رشد کرد. دقت این داده 6.7

ها( میزان تولید را به دالیل گوناگون سیاسی اغلب در این دوره، مقامات دولت چین )خصوصاً در سطح استان

دادند. اقتصاددان انگوس مدیسون متوسط ساالنه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیش از واقع گزارش می

های رهبری عالوه، اقتصاد چین در سالدرصد محاسبه کرده است. به 4.4ن دوره را حدود واقعی چین در ای

)که به قحطی  1969تا  1958 های اقتصادی جدی شد ازجمله در راهپیمایی بزرگ ازمائو دچار افول

رج وم)که باعث هرج 1976تا  1966 میلیون نفر انجامید( و انقالب فرهنگی از 45گسترده و مرگ بیش از 

تولید ناخالص داخلی سرانه چین برحسب  1978تا  1950 گسیختگی شدید اقتصاد شد(. ازسیاسی و ازهم

 1962تا  1958. اما از 1دهد دو برابر شدبرابری قدرت خرید که استانداردهای زندگی کشور را نشان می

 کرددرصد افت  9.6نیز نزدیک  1968تا  1966 درصد سقوط کرد و از 20.3ها استاندارد زندگی چینی

 نمودارها در مقایسه با غرب و مثالً ژاپن رنگ باخت )عالوه، رشد استانداردهای زندگی چینی(. به1 نمودار)

2.) 

 (یدقدرت خر یدالر، برابر یلیارد)م 1978 تا 1950: ینسرانه چ یناخالص داخل یدتول -1 نمودار

 
 میالدی 2008ال اول تا هان، از سمنبع: انگوس مدیسون، آمارهای تاریخی اقتصاد ج    

 

 

                                           
ها را روش، داده نی. اشودیم انیب کایکشورها است که به دالر امر ریسا یاقتصاد یهاداده سهیو مقا یریگاندازهبرای روش  کی دیقدرت خر یبرابر 1

 شود.تفصیل شرح داده می. در ادامه گزارش این روش بهردیکشورها را در نظر بگ نیب متیتا تفاوت ق کندیم لیتعد
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 (یدقدرت خر یدالر، برابر یلیارد)م 1978 تا 1950: هایو ژاپن هاینیسرانه چ یدتول یسهمقا -2 نمودار

 
 میالدی 2008جهان، از سال اول تا منبع: انگوس مدیسون، آمارهای تاریخی اقتصاد                      

های اقتصادی به ( تصمیم گرفت با سیاست1976 س از مرگ مائو در)کوتاه زمانی پ 1978 دولت چین در

گذاری تدریج اقتصاد را مطابق با اصول بازار آزاد اصالح کرده و تجارت و سرمایهسبک شوروی وداع کند و به

م توجه یافته و استانداردهای زندگی مردرا به روی غرب باز کند، با امید به اینکه رشد اقتصادی افزایش قابل

تا »طور که رهبر چین دنگ شیائوپینگ که معمار اصالحات اقتصادی چین بود بیان کرد: باال برود. همان

 1«.گیرد اهمیتی ندارد رنگش سیاه یا سفید باشدکه گربه موش میزمانی

 معرفی اصالحات اقتصادی -2-2

گردد. دولت مرکزی بازمی 1979 که شروع آن بهرا به اجرا درآورد چین اصالحات اقتصادی متعددی 

ها را قادر ساخت تا بخشی از محصول های قیمتی و مالکیتی برای کشاورزان در نظر گرفت که آنمشوق

های خارجی، رونق ف جذب سرمایهاهدا عالوه، دولت باتولیدی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. به

ن، چهار منطقه ویژه اقتصادی در کنار ساحل صادرات و وارد کردن محصوالتی با فناوری سطح باال به چی

گذاری اقتصادی در چندین ایجاد کرد. چین با اجرای دیگر اصالحات در مراحل بعد تالش کرد تا سیاست

 یو محل یالتیا یهامختلف به دولتهای ویژه تجارت را غیرمتمرکز بسازد. کنترل اقتصادی شرکتبخش به

ریزی دولتی باشند بر اساس اصول برنامه ییو راهنما یتتحت هدا ینکها یجاد بهشد که معموالً اجازه داشتن واگذار

وکاری را که عالقه داشتند شروع عالوه، شهروندان تشویق شدند هر کسببازار آزاد فعالیت و رقابت کنند. به

                                           
 داشت تیآنچه واقعاً اهم ،شودمالحظه  «یستیالیسوس» ای «یدارهیسرما»را  یاقتصاد استیس کی نبودمهم  است که این معنای این عبارت ظاهرا 1

 .ریخ ای شدیمو بهبود سطح زندگی اقتصاد  ییباعث رونق و شکوفا استیآن س ایکه آ ودین با



 

 

9 

ها ه به آنعنوان شهرها و مناطق توسعه باز و آزاد تعیین شدند ککنند. مناطق ساحلی و شهرهای دیگر به

ی مالیاتی و تجاری برای جذب هاو معافیت هااجازه داد اصالحات بازار آزاد را تجربه کرده و مشوق

ای از محصوالت بر قیمت طیف گسترده یهای دولتعالوه، کنترلگذاری خارجی دریافت کنند. بهسرمایه

یت اقتصادی چین بود. حذف موانع تدریج برداشته شد. آزادسازی تجاری نیز یک عامل کلیدی برای موفقبه

های سرمایه مستقیم خارجی شد. هدف از اجرای تدریجی تجاری مشوق رقابت و جذب بیشتر جریان

 عاید یاقتصادی مطلوب یبروندادهاهایی بود که سیاستآن دسته از اصالحات اقتصادی در چین، شناسایی 

اجرا کرد، نیز های کشور را در سایر بخش های موفقستاسیکه بتوان طوری( بهکردندن هایی کهآن)و  کردند

  1یاد کرد.« هاعبور از رودخانه با لمس کردن سنگ»عنوان فرایندی که دنگ شیائوپینگ از آن به

 تا زمان حاضر 1979اصالحات و رشد اقتصادی چین:  -2-3

اصالحات رشد کرد و در  تر از دوره پیش ازاقتصاد چین از هنگام معرفی اصالحات اقتصادی، بسیار سریع

بیشتر موارد توانست از اختالالت جدی اقتصادی جلوگیری کند. میانگین ساالنه تولید ناخالص داخلی واقعی 

چین توانست هر هشت سال  دیگر،یانببه(. 3 نموداردرصد رشد کرد ) 9.6حدود  2016تا  1979چین از 

آغاز شد، تأثیر  2008. رکود اقتصاد جهانی که از سال طور میانگین دو برابر کنداندازه اقتصاد خود را به

میلیون کارگر  20، حدود 2009های چین اعالم کردند در اوایل سال زیادی بر اقتصاد چین گذاشت. رسانه

هایشان به دلیل بحران مالی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در مهاجر با از دست دادن شغل

به روستاها بازگشتند. دولت چین با اجرای بسته مبنای ساالنه  بردرصد  6.8 به  2008ماهه چهارم سال سه

تصویب شد( و با هدف اصلی تأمین مالی  2008میلیارد دالری )که در نوامبر سال  586محرک اقتصادی 

ین ها به مقابله با بحران پرداخت. چندهی بانکها و انبساطی کردن سیاست پولی برای افزایش وامزیرساخت

هایی این امکان را برای چین فراهم کرد تا تأثیر افت شدید تقاضا برای محصوالت چینی را کاهش سیاست

درصد بود. اما نرخ تولید ناخالص داخلی  9.7طور میانگین ، رشد تولید واقعی به2010تا  2008دهد. از سال 

درصد در سال  6.7به  2010در سال  درصد 10.6از آن سال و برای شش سال متوالی روند نزولی داشته و از 

کند که تولید واقعی چین به کاهش خود ادامه بینی میالمللی پول پیشرسیده است. صندوق بین 2016

 (.4 نموداردرصد برسد ) 5.7به  2022دهد و تا سال 

 

                                           
کننده نیتضم ،حاصله یکه رشد اقتصاد گرفتمی نشأتباور  نیااز عمدتاً  یاصالحات اقتصاد یاجرا یفشار دنگ برا کنندیادعا م لگرانیتحل شتریب 1

 .است در قدرت ستیحزب کمون دوام و بقای
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 )درصد( 2017-1979: ینچ یواقع یدنرخ رشد تول -3 نمودار

 
 و سازمان ملی آمار چینالمللی پول صندوق بین منبع:   

 (درصد) 2022رشد تا سال  بینییشو پ 2017-2007 ینچ یواقع یدنرخ رشد تول -4 نمودار

 
 2017انداز اقتصادی جهان، آوریل المللی پول، چشممنبع: صندوق بین   
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 علل رشد اقتصادی چین -2-4

های گذاریدهند: سرمایهامل اصلی نسبت میاقتصاددانان معموالً بیشتر رشد اقتصادی سریع چین را به دو ع

وری. گذاری خارجی تأمین مالی شد( و رشد سریع بهرهانداز عظیم داخلی و سرمایهمقیاس )که با پسبزرگ

اند. اصالحات اقتصادی به کارایی باالتر در اقتصاد منجر شد آفرینی کردهاین دو عامل ظاهراً با همدیگر نقش

 گذاری اضافی در اقتصاد را افزایش داد.د و منابع برای سرمایهکه تولید را تقویت کر

شروع شد،  1979که اصالحات در سال انداز باالیی داشته است. هنگامیدور نرخ پس هایچین از گذشته

انداز چین در این دوره از محل درصد بود. اما بیشتر پس 32انداز داخلی به تولید داخلی حدود نسبت پس

کرد. گذاری داخلی استفاده میها برای سرمایهی دولتی تأمین گردید که دولت مرکزی از آنهاسود شرکت

انداز خانوار چینی و اصالحات اقتصادی که شامل تمرکززدایی تولیدات اقتصادی بود، به رشد چشمگیر پس

اخلی چین اکنون انداز ناخالص به تولید ناخالص دها منجر شد. نتیجه اینکه نسبت پسانداز شرکتنیز پس

اندازها به چین اجازه داد تا رتبه نخست را در اختیار دارد. سطح باالی پس ،در میان اقتصادهای بزرگ

گذاری داخلی بسیار پیشی گرفت که سرمایه میزاناندازها از گذاری داخلی را افزایش دهد. میزان پسسرمایه

 .ودتبدیل ش جهاندر دهنده خالص بزرگ وامبه چین سبب شد 

اند که عامل مهم دیگر در رشد سریع اقتصادی چین، منافع حاصل از چندین اقتصاددان نتیجه گرفته

وری عمدتاً ناشی از تخصیص مجدد منابع به سمت وری )یعنی افزایش کارایی( بوده است. بهبود بهرهبهره

ید دولت مرکزی قرار تحت کنترل شد ازاینیشپهایی بوده است که کاربردهای مولدتر خصوصاً در بخش

اند، نظیر کشاورزی، بازرگانی و خدمات. برای مثال، اصالحات کشاورزی باعث تقویت تولید شد، نیروی داشته

ای شوند. تمرکززدایی اقتصاد چین به باال کار کارگران را آزاد کرد تا جذب بخش مولدتر صنایع کارخانه

های دولتی صی( منجر شد که نسبت به شرکتهای خصوهای غیردولتی )از قبیل بنگاهآمدن شرکت

های مولدتر داشتند و بازارگراتر و کاراتر بودند. شده از مرکز، تمایل بیشتری به پیگیری فعالیتکنترل

 یهادولتتری از اقتصاد )عمدتاً بخش صادراتی( در معرض نیروهای رقابتی قرار گرفت. عالوه، سهم بزرگبه

 گذارییهعالوه، سرماو فعال کنند. به یسرا تأس یمختلف یهاتا بدون دخالت دولت، بنگاه دیافتناجازه  یو استان یمحل

 .کردمستقیم خارجی در چین همراه با خود، فناوری و فرایندهایی آورد که کارایی را تقویت 

قتباس یافته است )که با اکه توسعه فناورانه چین در حال نزدیک شدن به سطح کشورهای توسعهاما درحالی

وری و رشد تولید واقعی آن در آینده از مقادیر اخیر فناوری خارجی میسر گشته است(، میزان منافع بهره

شود یا  تبدیل جدید و نوآوری هایمرکز اصلی فناوری بهبسیار کمتر خواهد بود، مگر اینکه چین  فعلی
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ویژه در آسیا و امریکای )به توسعهدرحالاصالحات اقتصادی جامع جدیدی را پیاده کند. چندین کشور 

پیاده کرده است از قبیل  خود هایی که چین تا امروز برای توسعه اقتصادالتین( با اجرای همان سیاست

های تمهیداتی برای تقویت صادرات و ترویج و حمایت از صنایع معیّن، رشد اقتصادی سریعی را در دهه

رها در مقطعی از توسعه خود، رکود و وقفه اقتصادی )یا تجربه کردند. اما برخی از این کشو 1970و  1960

ای که رشدی بسیار کندتر نسبت به سطوح پیشین( را طی یک دوره زمانی طوالنی تجربه کردند، پدیده

توسعه )با درآمد منظور اینکه بسیاری از اقتصادهای درحال 1نامند.می« دام درآمد متوسط»اقتصاددانان 

ها نتوانستند منافع باالی سطح اقتصادهای درآمد متوسط گذار کنند، اما چون آن ند بهاهپایین( توانست

های ساختاری در وری را همچون گذشته حفظ نمایند )ازجمله علل آن این که سعی نکردند ناکاراییبهره

اهی چین شاید اکنون در دور 2اقتصاد را حل کنند( نتوانستند به سمت اقتصادهای درآمد باال گذار کنند.

کند که رشد تولید واقعی چین در بینی میپیش 3مشابهی قرار داشته باشد. واحد اطالعات اکونومیست

 ودهای رشد آمریکا نزدیک شبه نرخ 2036شدت کُند خواهد شد و سرانجام حدود سال های پیش رو بهسال

شود چند بینی میو پیش درصد باشد( 1.6شود نرخ رشد تولید واقعی چین و آمریکا هر دو بینی می)پیش

 (.5 نمودارسال بعد نرخ رشد تولید آمریکا از چین بیشتر شود )

دولت چین اشتیاق خویش به فاصله گرفتن از مدل اقتصادی جاری رشد سریع با هر قیمتی و تغییر جهت 

با آلودگی بر و کند اتکا به صنایع انرژیرا نشان داده است که سعی می« هوشمندتر»به سمت رشد اقتصادی 

های فناوری پیشرفته، اقتصاد سبز و خدمات متکی باشد. چین همچنین باال را کاهش داده و بیشتر به بخش

 تری است که در ادامه بحث خواهد شد.نشان داده است که خواهان رسیدن به رشد اقتصادی متوازن

 

 

 

 

 

                                           
 آن نسبتاً متوقف شده است. یتاکنون، رشد اقتصاد 1980دهه  انهیوانست کشور درآمد باال بشود، اما از مژاپن ت 1
 بندی کشورها بر اساس معیار تولید ناخالص داخلی سرانه بانک جهانی است.این طبقه 2

3 Economist Intelligence Unit 
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 )درصد( 2050تا سال  بینییشو پ 2017 تا 2010در سال  ینو چ یکاامر یواقع یدنرخ رشد تول -5 نمودار

 
 (2018 ژانویه 26های واحد اطالعات اکونومیست )دسترسی در منبع: پایگاه داده

المللی نبی های صندوقبینیهای واحد اطالعات اکونومیست با پیشبینیهای اقتصادی بلندمدت باید احتیاط کرد. پیشبینیبه پیش نسبتدر قضاوت  توجه:

 متفاوت است. 4 ارنمودپول در 

 اندازه اقتصاد چین سنجش -3

گران را به این فکر فرو برده است که چین چه زمانی بر آمریکا رشد سریع اقتصاد چین بسیاری از تحلیل

اقتصاد چین یکی از « واقعی»غلبه خواهد کرد. اندازه « ترین قدرت اقتصادی جهانبزرگ»عنوان به

( IMFالمللی پول )های صندوق بینددانان بوده است. بر اساس تخمینوگوها میان اقتصاترین گفتپربحث

های ارز اسمی، ، برحسب دالر اسمی آمریکا و با استفاده از نرخ2017تولید ناخالص داخلی چین در سال 

 8.583درصد اندازه اقتصاد آمریکا و در همین سال تولید سرانه چین  62تریلیون دالر یعنی  11.9حدود 

 درصد تولید سرانه آمریکا بوده است. 14.4دل دالر معا

های چین )یا سایر کنند که استفاده از نرخ ارز اسمی برای تبدیل دادهبسیاری از اقتصاددانان تصریح می

تواند اندازه صحیح اقتصاد چین و استانداردهای زندگی این کشور را در مقایسه کشورها( به دالر آمریکا نمی

دهد و های ارز اسمی فقط قیمت ارزهای خارجی را در برابر دالر آمریکا نشان می. نرخبا آمریکا بازگو کند

تواند تفاوت قیمت کاالها و خدمات میان کشورها را منعکس کند. برای مثال، اگر یک چنین معیاری نمی

بیشتری  تواند کاالها و خدماتدر این کشور می فرددالر آمریکا را به پول داخلی چین تبدیل کنیم یک 

تر بودن سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات در نسبت به داخل آمریکا خریداری کند. دلیل این امر پایین
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ها در آمریکا و خدمات در ژاپن معموالً از قیمت آن هاچین نسبت به آمریکا است. در نقطه مقابل، قیمت کاال

ل داخلی ژاپن تبدیل کنیم، یک نفر در ژاپن )و چین( بیشتر است. بنابراین، اگر یک دالر آمریکا را به پو

کند. اقتصاددانان برای اینکه بتوانند مقایسه تواند کاال و خدمات کمتری نسبت به داخل آمریکا خریداری می

کنند تا تخمینی از نرخ ارز بر اساس برابری های بین کشوری انجام دهند، تالش میتری میان دادهدقیق

د یا 1(PPPعنوان برابری قدرت خرید )ه دالر ارائه کنند که معموالً از آن بهقدرت خرید واقعی نسبت ب

 شود.می

)تخمینی( اقتصاد چین و تولید سرانه  شود تا اندازهاستفاده از نرخ ارز برحسب برابری قدرت خرید سبب می

ک جهانی استفاده های قیمتی بانالمللی پول )که از پیمایشآن افزایش یابد. بر اساس گزارش صندوق بین

ها بر ها در آمریکا است. تعدیل این دادهقیمت آن میزان نصفکند(، قیمت کاال و خدمات در چین حدود می

تریلیون دالر  11.9از  2017ها ارزش تولید ناخالص داخلی چین را در سال اساس این تفاوت قیمت

 2(.1دهد )جدول خرید( افزایش می تریلیون دالر )برحسب برابری قدرت 1.32)برحسب دالر اسمی( به 

و برحسب برابری قدرت خرید از  2014دهد که چین در سال المللی پول نشان میهای صندوق بینداده

 3ترین اقتصاد جهان پیشی گرفته است.عنوان بزرگآمریکا به

صد در سال در 18.3به  1980درصد در سال  2.3سهم چین از تولید جهانی برحسب برابری قدرت خرید از 

درصد به  24.3زمان سهم آمریکا از تولید جهانی برحسب برابری قدرت خرید از افزایش یافته و هم 2016

 شودترین اقتصاد جهان میدرصد کاهش یافته است. این نخستین بار در تاریخ نیست که چین بزرگ 15.3

مقایسه کنیم  1980سال  هایاگر با داده ویژهگیر بوده است، بهرا ببینید(. صعود اقتصاد چین چشم 1)کادر 

(. صندوق 6 نموداردهم آمریکا بود )یک تنها زمانی که تولید این کشور برحسب برابری قدرت خرید

درصد  46.6اقتصاد چین  2022کند که برحسب برابری قدرت خرید تا سال بینی میالمللی پول پیشبین

 .شدتر از اقتصاد آمریکا خواهد بزرگ

 

 

 

                                           
1 Purchasing Power Parity 

 فروخته شوند چقدر است. یکادر آمر کهیدرصورت ینو خدمات چ هاارزش کاال دهدینشان م یدقدرت خر یبرابر یهاداده 2
 .ماندیم یاقتصاد جهان باق ینتربزرگ هنوز یکاآمر یم،کن استفاده یکاآمر یگر از دالر اسما 3
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 2017 :یدقدرت خر یو برابر یکاآمر یبرحسب دالر اسم یکاژاپن و آمر ین،سرانه چ یدو تول یناخالص داخل یدتول یسهمقا -1ول جد

 یکاآمر ینچ 

GDP 19362 11938 دالر( یلیارد)م یاسم 

GDP 19362 23122 دالر( یلیارد)م یدقدرت خر یبرحسب برابر 

GDP 59495 8583 )دالر( یسرانه اسم 

GDP 59495 16624 )دالر( یدقدرت خر یسرانه برحسب برابر 

 المللی پول، مجمع جهانی اقتصادبین منبع: صندوق

 

 اقتصاد چین افول و برآمدن -1کادر 

 32.9و  ترین اقتصاد جهان بودبزرگ 1820، چین در سال انجام داد 1اقتصاددان آنگوس مدیسونیک بررسی که بر اساس 

 ،های ضعیف و ناکارآمدهای داخلی، دولتهای داخلی و خارجی، کشمکش. اما جنگتاختیار داش درصد تولید جهانی را در

زا سبب شد تا سهم چین از های اقتصادی اختاللها به دست انسان ایجاد شد( و سیاستبالیای طبیعی )که برخی از آن

درصد و  5.2هم چین از اقتصاد جهانی به ، س1952تولید جهانی برحسب برابری قدرت خرید به شدت کاهش یابد. در سال 

سبب تسریع رشد  1970پذیرش اصالحات اقتصادی از سوی چین در دهه  1درصد کاهش یافت. 4.9به  1978در سال 

 عنوان یک قدرت مهم اقتصاد جهانی کمک کرد.اقتصادی چین شد و به بازیابی چین به

 .2007، آنگوس مدیسون، 2030-960کرد اقتصاد چین در بلندمدت، ها و توسعه اقتصادی، گزارش عمل: سازمان همکاریمنبع
باه   1978رسایده ولای در ساال     1952درصد در ساال   27.5به  1820درصد در سال  1.8شود که سهم آمریکا از تولید جهانی از تخمین زده می 1

 درصد کاهش یافته است. 21.6

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Angus Maddison  
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 )درصد( 2020 تا بینیپیش و 2016-1980از کل جهان: یدرصد به( یدقدرت خر یرحسب برابر)ب یکاو آمر ینچ یناخالص داخل یدتول -6نمودار

 
 2017انداز اقتصاد جهانی، آوریل المللی پول، چشمبین منبع: صندوق    

 8،583از  2017در سال را تولید سرانه اسمی چین  ،معیار برابری قدرت خریدمحاسبه بر حسب همچنین 

درصد تولید سرانه آمریکا است. حتی با ادامه رشد سریع  27.9دهد که ر افزایش میدال 16.624دالر به 

ها نزدیک شود. برای ها به سطح زندگی آمریکاییها زمان نیاز است تا سطح زندگی چینیچین، احتماالً سال

متر از نیز سطح زندگی چین ک 2050کند که حتی تا سال بینی میمثال، واحد اطالعات اکونومیست پیش

 1درصد سطح زندگی آمریکا خواهد بود. 50

 ترین تولیدکننده جهانچین بزرگ -3-1

 7 نمودارترین تولیدکننده جهان پدیدار شده است. عنوان بزرگبر اساس گزارش سازمان ملل، چین به 

تا  2005 ها از ارزش افزوده ناخالص تولید در چین، آمریکا و ژاپن را برحسب دالر آمریکا از سالتخمین

دهد )با کسر ارزش دهد. ارزش افزوده ناخالص، ارزش واقعی تولیدات یک کشور را نشان مینشان می 2014

برحسب ارزش افزوده  ینکه چ دهدینشان مها کاالهای واسط و مواد خام استفاده شده در تولید(. این داده

از آمریکا پیشی گرفته  2010جهان و در سال تولیدکننده بزرگ  ینعنوان دوماز ژاپن به 2006ناخالص در سال 

                                           
 .2017 یلآور ینظرسنج یست،واحد اطالعات اکونوم یهاداده یگاهپا 1
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درصد بیشتر از آمریکا بوده  39.6، حجم تولیدات چین برحسب ارزش افزوده ناخالص 2014است. در سال 

، تولید با 2014کند. در سال تری ایفا میدر اقتصاد چین نسبت به آمریکا نقش بسیار مهم ،است. تولید

داد. این رقم در آمریکا تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می درصد 27.7ارزش افزوده ناخالص چین 

 درصد بوده است. 12.1

 دالر( یلیارد)م 2015و  2006و ژاپن: یکاآمر ین،با ارزش افزوده ناخالص در چ یداتتول -7 نمودار

 
 سازمان ملل هایدادهمنبع:    

، چین را 2016پذیری تولید جهانی خود در سال المللی( در شاخص رقابت)بنگاه مشاور بین 1شرکت دلویت

بندی کرده و بر اساس نظرسنجی از مدیران کشور( رتبه 40پذیرترین تولیدکننده )در میان عنوان رقابتبه

در رتبه چهارم قرار  2010تولید جهانی، آمریکا در همین سال در رتبه دوم قرار گرفت )در سال واحدهای 

 2020کنند آمریکا ممکن است تا سال بینی میجهانی پیشتولیدات مدیران  داشت(. بر اساس این شاخص،

پذیرترین اقتصاد جهان دست یابد. دلیل اصلی این موضوع به عنوان رقابتاز چین پیشی گرفته و به

های میزان باالی مخارج و فعالیت گردد )مثالتعداد و فناوری بازمیگذاری سنگین این کشور در اسسرمایه

های پیشرفته بسیار که در فناوری جسورانههای های برتر و سرمایهو توسعه، وجود دانشگاهط به تحقیق مربو

رود چین به دلیل میزان باالی مخارج گذاری شده است(. از سوی دیگر، با اینکه انتظار میسرمایه

کننده نوآوری و ی ترویجهای دولتتولیدات با ارزش زیاد و پیشرفته، سیاست یسوبه، حرکت وتوسعهیقتحق

قدرت مهم تولید جهان باقی بماند،  ،های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیاتتعداد زیاد دانشجویان در رشته

                                           
1 Deloitte 
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نظیر کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولیدات با ارزش افزوده، اضافه  ؛رو استهای متعددی روبهاما با چالش

ند. درنتیجه، انیروی کار و افزایش سریع جمعیت سالم هایظرفیت در بسیاری از صنایع، افزایش هزینه

  پذیرترین تولیدکننده جهان نزول کند.به رده دوم رقابت 2020شود که چین تا سال بینی میپیش

پذیری جهانی کند که در آن رقابتپذیری جهانی را تهیه میاقتصاد هر ساله گزارش رقابت یمجمع جهان

شود. این بندی میاقتصاد رتبه آنوری کننده سطح بهرهس عوامل تعیینکلیت یک اقتصاد بر اسابرای 

پذیری جهانی کند. شاخص رقابتتواند به آن دست یابد تعیین میکه کشور می را بندی سطح موفقیتیرتبه

بندی کرد پذیر جهان رتبهوهشتمین اقتصاد رقابتچین را بیست 2017-2016مجمع جهانی اقتصاد در سال 

 که آمریکا رتبه سوم را به دست آورد.کشور(، درحالی 138یان )از م

 ینکار چ یروین ایینهو هز یدستمزد یاهیتدر مز ییرتغ -3-2

برای نخستین بار اقدام به انجام اصالحات اقتصادی و آزادسازی  1970زمانی که دولت چین در اواخر دهه  از

تاً پایین یک مزیت رقابتی ویژه برای این کشور به های دستمزد نسبتجاری کرد، جمعیت زیاد چین و نرخ

های اخیر افزایش همراه داشت. اما این مزیت در حال از دست رفتن است چرا که دستمزدها در چین در سال

شود، بر اساس گزارش واحد اطالعات اکونومیست نشان داده می 8 نمودارطور که در یافته است. همان

دالر بوده و در همین  37حدود  1990)تبدیل شده به دالر آمریکا( در سال  میانگین دستمزد ماهانه چین

، میانگین دستمزد 2016دالر بوده است. اما در سال  50.5و  54سال این عدد در ویتنام و مکزیک به ترتیب 

ر درصد بیشت 122.3دالر( و  210درصد بیشتر از دستمزدها در ویتنام ) 306.7دالر(  854ماهانه در چین )

 های، میانگین دستمزد ماهانه چین2016تا  2007دالر( بوده است. از سال  384از دستمزدها در مکزیک )

، 2017وکار اتاق بازرگانی آمریکا در چین در سال درصد رشد کرده است. نظرسنجی محیط کسب 213

بندی کرد )در ههای آمریکایی در چین رتبهای نیروی کار را دومین چالش بزرگ بنگاهافزایش هزینه

ای از مقایسه 9 نمودارترین چالش معرفی شده بود(. افزایش هزینه نیروی کار اصلی 2015نظرسنجی سال 

دهد که قبلی را نشان می نمودارشده در های نیروی کار به ازای هر واحد تولید در کشورهای فهرستهزینه

، هزینه تولید هر واحد نیروی کار 1990. در سال اندنسبت به سطوح هزینه نیروی کار در آمریکا تعدیل شده

 درصد سطوح آن در آمریکا بوده است. 75حدود  2016درصد و در سال  47در چین 
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 (یکاآمر ی)دالر اسم 2016-1990منتخب: یکشورها یماهانه برا یدستمزدها یانگینم -8 نمودار

 
 واحد اطالعات اکونومیست :منبع        

اند، تغییر دستمزدها ممکن است تا حدودی ناشی از تغییارات  جای واحد پول هر کشور برحسب دالر آمریکا تعدیل شدهها بهکه دادهتوجه: ازآنجایی 

گاذاری  هاای سارمایه  های نیروی کار را برحسب دالرهایی نشان دهند کاه بنگااه  توانند میانگین هزینهها مینرخ ارز با دالر آمریکا باشد. اما این داده

 شوند.ها مواجه میریکا در عملیات فرامرزی خود با آنآم

 (100=  یکا)سطح آمر 2016 تا 1990: یکامنتخب نسبت به آمر یو کشورها ینچ یکار برا یروین ینهشاخص هز -9 نمودار

 
 منبع: واحد اطالعات اکونومیست       

 طوح آمریکاشده بر اساس س: هزینه نیروی کار هر واحد تولیدی، تعدیلتوجه        
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 گذاری مستقیم خارجی در چینسرمایه -4

گذاری مستقیم خارجی در این گذاری در چین سبب افزایش سرمایههای تجاری و سرمایهاصالحات و مشوق

وری و رشد سریع اقتصادی و تجاری ها منبع اصلی منافع بهرهشد. این جریان 1990کشور از اوایل دهه 

گذاری خارجی شرکت با سرمایه 445.244چین،  2012ش آماری سال چین بوده است. بر اساس گزار

(FIEs)1  درصد نیروی کار شهری در این  15.9میلیون کارگر یا  55.2اند. در چین ثبت شده 2010در سال

گذاری خارجی سهم ها با سرمایهنشان داده شد، شرکت 10 نمودارطور که در بخش اشتغال دارند. همان

به  1990درصد در سال  2.3دهند. سطح تولید این بخش از دات صنعتی چین را تشکیل میای از تولیعمده

درصد کاهش یافت. عالوه بر این،  25.9به  2011افزایش ولی در سال  2003درصد در سال  35.9بیشتر از 

ترین در بیش 2دار هستند.ای از تجارت خارجی را نیز عهدهگذاری خارجی سهم عمدهها با سرمایهشرکت

درصد واردات این کشور را  59.7درصد صادرات چین و  58.3حدود  2005ها در سال حالت، این شرکت

درصد کاهش یافته است  46.8درصد و  43.2به ترتیب به  2017سال  دراعداد تشکیل داده بودند. این 

 (.11 نمودار)

 )درصد( 2011- 1990: یمل یداز کل تول یه شکل سهمب یندر چ یخارج گذارییهها با سرمابنگاه یصنعت یدتول -10 نمودار

 
 چین. 2012و سالنامه آماری سال  )http://www.fdi.gov.cn(گذاری کنید چین سرمایه منبع: در   

 

                                           
1 Foreign Invested Enterprises  

. معاین  زمانی بازه یک در شدهارائه صنعتی خدمات و تولیدشده نهایی صنعتی محصوالت حجم کل: کندیم یفگونه تعرینرا ا یصنعت یدتول یندولت چ 2

 چین 2012 سال آماری کتاب :منبع

http://www.fdi.gov.cn/
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 )درصد( 2017-1990: ینر چد یخارج گذارییهبا سرما یهاتوسط شرکت ینیچ یسهم صادرات و واردات کاالها -11 نمودار

 
 (http://www.fdi.gov.cn)گذاری کنید در چین سرمایه منبع: 

 هستند. 2017مربوط به ژانویه و آوریل  2017های سال توجه: داده 

، 2015تا  9019از سال  1(UNCTADملل یا آنکتاد )بر اساس گزارش اجالس تجارت و توسعه سازمان

 752میلیارد دالر )بیشتر از  1746میلیارد دالر به  205گذاری مستقیم خارجی جهانی از جریان سرمایه

میلیارد دالر به  2197است و در همین مدت موجودی سرمایه مستقیم خارجی از درصد رشد( رسیده

ترین منابع و مقاصد ر میان بزرگاست. آمریکا ددرصد( افزایش یافته 1116میلیارد دالر )بیشتر از  26729

است. بر اساس گزارش آنکتاد، در گذاری مستقیم خارجی در چند سال گذشته قرار داشتههای سرمایهجریان

 299میلیارد دالر و  391مستقیم خارجی به ترتیب  گذاریهای ورودی و خروجی سرمایهجریان 2016سال 

ا در هر دو شاخص جایگاه نخست را در اختیار داشته باشد. آمریکا است و باعث شد تا آمریکمیلیارد دالر بوده

ترین گذاری مستقیم خارجی آنکتاد، هر ساله بزرگهای سرمایهزمان با آغاز انتشار داده، هم1980از سال 

است. اجالس تجارت و توسعه سازمان ملل مستقیم خارجی بوده گذاریمنبع و مقصد موجودی سرمایه

 6.3و  6به ترتیب  2016مستقیم خارجی آمریکا را در سال  گذاریخروجی موجودی سرمایه جریان ورودی و

مستقیم خارجی چین پس از آغاز آزادسازی نظام  گذاریاست. جریان ورود سرمایهتریلیون دالر گزارش کرده

را  رشد سریعی 2001و پیوستن آن به سازمان تجارت جهانی در سال  1979تجاری این کشور در سال 

                                           
1 United Nations Conference on Trade and Development 

http://www.fdi.gov.cn/
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خارجی چین مستقیم  گذاری، جریان ورود سرمایه2016است. بر اساس تخمین آنکتاد در سال تجربه کرده

مستقیم خارجی چین در ده سال گذشته رشد  گذاریاست. جریان خروج سرمایهمیلیارد دالر بوده 134

مستقیم  گذاریمایه، جریان خروج سر2016تا  2007است. بر اساس گزارش آنکتاد، از سال سریعی داشته

درصدی )جریان  578است، یعنی افزایش میلیارد دالر افزایش یافته 183میلیارد دالر به  27خارجی چین از 

مستقیم خارجی برای  گذاریاست(. جریان خروج سرمایهدرصد رشد کرده 60ورودی در همین دوره 

ارجی پیشی گرفت. بر اساس گزارش مستقیم خ گذاریاز جریان ورود سرمایه 2016نخستین بار در سال 

گذاری مستقیم خارجی جهانی و سومین چین دومین منبع بزرگ سرمایه 2016سازمان ملل، در سال 

  1است.ها بودهگذاریکننده این سرمایهدریافت

 ر(دال یلیارد)م 2016-1990: ینچ یخارج یممستق گذارییهساالنه سرما هاییانآنکتاد از جر ینتخم -12 نمودار

 
 های آنکتادداده منبع: مرکز             

        کنگ را که های مربوط به هنگهای منتشرشده چین متفاوت است. دادهگذاری مستقیم خارجی آنکتاد از گزارشهای سرمایهتوجه: داده           

 گیرد.شود در نظر نمیجداگانه محاسبه می صورتبه     

( عمدتاً به 12 نمودارهای اخیر )مستقیم خارجی از چین در سال گذاریج سرمایهافزایش شدید جریان خرو

ایجاد « جهانی شدن»ها به های ابتکاری دولت چین برای تشویق بنگاهها و طرحدلیل عواملی نظیر سیاست

ی، گذاری مستقیم خارجی به حقوق مالکیت فکری، فناورخواهد با استفاده از سرمایهشده است. دولت می

                                           
هاای  این تفاوت به این دلیال اسات کاه داده    بخشی ازهای منتشرشده چین متفاوت است گذاری مستقیم خارجی سازمان ملل با دادههای سرمایههداد 1

 شود.نیز شامل می را گذاری مستقیم خارجی مالیهای سازمان ملل سرمایهگذاری مستقیم خارجی غیرمالی محدود شده و دادهچین به سرمایه
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های چینی در زمینه تولید و خدمات را افزوده بنگاهدانش فنی و برندهای مشهور دست یابد تا زنجیره ارزش

های ویژه بنگاههای چینی )بهافزایش داده، نوآوری و توسعه برندهای چینی را گسترش دهد و به بنگاه

های اقتصاد چین و افزایش هزینهکُند شدن رشد  1.دولتی( کمک کند تا به رقبای مهم جهانی تبدیل شوند

گذاری مستقیم خارجی چین در سایر کشورها شده است تا از این طریق نیروی کار سبب افزایش سرمایه

وکار در خارج از بازار چین های کسبها در زمینه متنوع ساختن ریسک و گسترش فرصتبتواند به بنگاه

را از چین به سایر کشورها با هزینه کمتر انتقال دهد.  های کمتر رقابتیکمک کند و در برخی موارد بنگاه

و برای افزایش  2013عامل اصلی سوم، طرح ابتکاری یک کمربند، یک جاده چین است که در سال 

گذاری( با همسایگان و شرکای ها، تجارت و سرمایههایی نظیر زیرساختیکپارچگی اقتصاد چین )در زمینه

، 2016دهد که در سال شد. وزارت تجارت خارجی چین گزارش میتجاری متعدد این کشور معرفی 

جاده قرار  یککمربند،  یکطرح  یرکه در مس ییگذاری مستقیم خارجی غیرمالی چین در کشورهاسرمایه

میلیارد دالر نیز به  126میلیارد دالر بوده و قراردادهای جدیدی مجموعاً به ارزش  14.5دارند در مجموع 

گذاری مستقیم خارجی چین در سایر درصد کل قراردادهای جدید سرمایه 52)مجموعاً امضا رسیده است 

تواند تا حدی مستقیم خارجی می گذاری(. عالوه بر این، افزایش جریان خروج سرمایه2016کشورها در سال 

یزان سازی ذخایر ارزی نگهداری شده این کشور نیز باشد )درمجموع منتیجه تالش دولت چین برای متنوع

ترین دارنده تریلیون دالر بوده که سبب شده چین بزرگ 3.1حدود  2017 دسامبرذخایر ارزی چین تا ماه 

ای از ذخایر چین صرف رسید که سهم عمدهذخایر ارزی جهان باشد(. تا همین اواخر، به نظر می

من بودن، درجه نقدشوندگی ویژه اوراق خزانه آمریکا شده است که عالوه بر ایبه یگذاری در پورتفوسرمایه

 باالیی نیز دارد ولی بازدهی این اوراق نسبتاً اندک است.

مستقیم خارجی غیرمالی،  گذاریهای ورودی سرمایههای دولت چین درخصوص جریانبر اساس داده

کشورهای  2016-1979مستقیم خارجی تجمیعی در چین در بازه زمانی  گذاریترین منبع سرمایهبزرگ

یرجینیا بریتانیا، ژاپن، سنگاپور و آمریکا ، جزایر و2درصد از کل( 52.6و ماکائو )با سهمی معادل  کنگهنگ

                                           
 2010است. مثالً بر اساس گزارش بنیاد هریتیج، در سال گذاری مستقیم خارجی چین در چند سال گذشته تغییر کردههای سرمایهبخش ترکیب 1

درصد کاهش یافته  29تا  میزاناین  2015گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی و فوالد بود، ولی در سال درصد جریان خروجی سرمایه 67حدود 

و فناوری  و مستغالت ونقل، تأمین مالی، امالکهای حملگذاری مستقیم خارجی در بخشباالی سرمایه میزانامر هم تا حدی به  است. دلیل این

 گردد.بازمی
گذاری مستقیم خارجی نیز از سایر گیرد که احتماالً منشأ این مقدار سرمایهت میأکنگ نشگذاری مستقیم خارجی از هنگسهم زیادی از سرمایه 2

گذاری گذاران چینی از این کشورها برای انتقال وجوه به خارج از کشور در جهت سرمایهعالوه، برخی سرمایهتایوان است. به خارجی نظیرگذاران سرمایه

دوسویه نامیده گذاری بهره ببرند )این رویه غالباً گردش های ترجیحی سرمایهکنند تا بتوانند از مزایای سیاستها در چین استفاده میمجدد آن

 ازحد گزارش شده باشد.گذاری مستقیم خارجی در چین ممکن است بیشواقعی سرمایه میزانشود(. بنابراین، می
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مستقیم خارجی غیرمالی به چین در سال  گذاریترین منبع جریان ورود سرمایه(. بزرگ2بوده است )جدول 

انیا، سنگاپور، کره جنوبی، درصد از کل(، جزایر ویرجینیا بریت 65.3کنگ و ماکائو )با کشورهای هنگ 2016

گذاری مستقیم خارجی های رسمی چین، جریان ساالنه سرمایهآمریکا و تایلند بوده است. بر اساس داده

درصد از کل  10.2میلیارد دالر رسید ) 5.4به بیشینه خود یعنی  2002غیرمالی آمریکا در چین در سال 

درصد از کل  1.9میلیارد دالر یا  2.4این مقدار ، 2016گذاری مستقیم خارجی در چین(. در سال سرمایه

زند موجودی چین تخمین می 1(.13 نمودارگذاری مستقیم خارجی در چین بود )جریان سرمایه

  2میلیارد دالر رسیده باشد. 80به  2016گذاری مستقیم خارجی غیرمالی آمریکا در چین در سال سرمایه

 دالر و درصد از کل( یلیارد)م 2016-1979: ینبه چ یخارج یممستق گذارییهسرما یانجر یلمنبع اص 10مربوط به  یهاداده-2جدول 

 
 یتجمع یخارج یممستق گذارییهسرما یزانم

 2016-1979 شده:استفاده ینیتخم

 یخارج یممستق گذارییهسرما

 2016استفاده شده در سال 

 درصد از کل مقدار درصد از کل مقدار کشور

 100 126 100 1765.5 کل

 65.3 82.3 52.6 928.2 کنگ و ماکائوهنگ

 5.3 6.7 8.8 155.9 یتانیابر یرجینیاو یرجزا

 2.5 3.1 5.9 104.9 ژاپن

 4.8 6.1 4.8 85.3 سنگاپور

 1.9 2.4 4.5 80 یکاآمر

 3.8 4.8 3.9 68.7 یجنوبکره

 1.6 2 3.7 64.7 یوانتا

 4.1 5.2 2 35.3 یمنکا یرجزا

 2.1 2.7 1.6 28.2 آلمان

 1.1 1.4 0.9 15.7 انگلستان

های ساالنه از وزارت المللی پول استفاده شده است. دادهشده صندوق بینگذاری مستقیم هماهنگهای تجمعی از نظرسنجی سرمایهمنبع: برای داده

 تجارت چین به دست آمده است.

                                           
های چین تفاوت معناداری دارد. برای کسب اطالعاات بیشاتر در   گذاری مستقیم خارجی دوطرفه با دادههای سرمایهدر خصوص جریان آمریکا یهاداده 1

  گزارش را ببینید: این خصوص این

RL33536, China-U.S. Trade Issues 
 گذارییههای سرماگذاری مستقیم خارجی چین و آمریکا در خصوص جریانهای رسمی سرمایهکنند که دادهاستدالل می گرانبسیاری از تحلیل 2

گذاری مستقیم خارجی آمریکا در چین در سال سرمایه یانجر زندیشود. مثالً گروه رادیوم، تخمین مگزارش می ازحدیشمعناداری بطور دوطرفه به

 دالر برسد. میلیارد 240به  2016سرمایه مستقیم خارجی آمریکا در چین در سال  موجودیمیلیارد دالر و  13.8حدود  2016
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 دالر( یلیارد)م 2016- 1985: ینبه چ یکاآمر یخارج یممستق گذارییهورود سرما یانمربوط به جر ینچ یهاداده-13 نمودار

 
 تجارت و اداره ملی آمار چین. منبع: وزارت  

 با هم استفاده اختالف زیادیمورد های روشدر گذاری مستقیم خارجی دوطرفه به دلیل تفاوت های سرمایهجریان برایهای چین و آمریکا : دادهتوجه  

 دارد.  

  گذاری مستقیم خارجی چینهای خروجی فزاینده سرمایهیانعوامل پیشران جر -5

 گذاریجذب سرمایه 1990و  1980سازی و راهبرد رشد اقتصاد چین در دهه یک جنبه مهم از مُدرن

های گذاری بنگاههای داخلی بود. سرمایهمستقیم خارجی به چین جهت کمک به رونق بخشیدن توسعه بنگاه

جدیدی « جهانی شدن»، رهبران چین راهبرد 2000د شده بود. اما در سال چینی در خارج به شدت محدو

های دولتی( به های چینی )عمدتاً شرکترا آغاز کردند که با استفاده از آن به دنبال تشویق بنگاه

گذاری، حجم باالی ذخایر ودند. یک عامل پیشران مهم این نوع سرمایهبگذاری در خارج از کشور سرمایه

های نسبتاً ایمن ولی با توجهی از این ذخایر در دارایی یانشاطورمعمول، سطح کشور است. به ارزی این

، دولت 2007سپتامبر  29گذاری شده است. در داری آمریکا، سرمایهقرضه خزانهبازدهی اندک، نظیر اوراق

ارزی کشور و را با هدف کسب بازدهی بیشتر از ذخایر  1(CICگذاری چین )چین رسماً شرکت سرمایه

آغاز میلیارد دالر  200ای معادل اندازی کرد. این شرکت در ابتدا با سرمایهسازی ذخایر دالری خود راهمتنوع

                                           
1 China Investment Corporation 
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 1های سرمایه ملی تبدیل کرد.ترین صندوقکرد. این حجم سرمایه اولیه این شرکت را به یکی از بزرگ به کار

گذاری مستقیم خارجی به ی انتقال جریان سرمایهعامل مهم دیگر که سبب شد دولت تالش بیشتری برا

زعم دولت این منابع برای بود که به از قبیل نفت و منابع معدنی منابع طبیعی تهیه ،خارج از کشور بکند

های توسعه بنگاهش برای نهایت، دولت چین هدفدر  2چین حیاتی هستند. یپایداری رشد سریع اقتصاد

. ازجمله ستاکرده نشان خاطررا ها با برندهای متعلق به خود این بنگاه پذیر چینی در سطح جهانیرقابت

شده شناخته یو غالباً برندهاهای مدیریتی های چینی برای به دست آوردن فناوری، مهارتهای بنگاهروش

ارجی یا های خگذاری در بنگاهکند، سرمایهمیها کمک بنگاه این یشدن جهان یرترپذکه به رقابت المللیینب

ای چینی است، بخش ، شرکت لنوو که یک شرکت رایانه2005ها است. برای مثال، در آوریل سال تملک آن

گذاری بر این، سرمایه عالوه 3خریداری کرد.میلیارد دالر  1.75را به ارزش  امبیآیرایانه شخصی شرکت 

های چینی چندملیتی با بنگاهعنوان توسعه وکارهای جدید بهها و کسبمستقیم خارجی در کارخانه

 شود.توسعه در سرتاسر جهان در نظر گرفته می وتسهیالت تولیدی و عملیات تحقیق 

گذاری )بر اساس گزارش دولت چین( گذاری مستقیم خارجی برحسب مقاصد سرمایهجریان خروج سرمایه

تجمیعی چین در سال گذاری مستقیم خارجی مقاصد سرمایه ترینبزرگ 4است.فهرست شده  3در جدول 

درصد( و  4.7درصد(، جزایر ویرجینیا بریتانیا ) 5.7درصد از کل(، جزایر کایمن ) 59.8کنگ )هنگ 2015

ترین گذاری مستقیم خارجی چین، بزرگاند. برحسب جریان خروجی ساالنه سرمایهدرصد( بوده 3.7آمریکا )

 7.2درصد(، سنگاپور ) 61.6کنگ )رجی، هنگگذاری مستقیم خاهای جریان ورودی سرمایهکنندهدریافت

 اند.درصد( بوده 5.5درصد( و آمریکا ) 7درصد(، جزایر کایمن )

کنگ، جزایر ویرجینیا بریتانیا و جزایر کایمن گذاری مستقیم خارجی در هنگتوجهی از سرمایهبخش شایان

صورت و بنیاد هریتیج به American Enterpriseشود. موسسه احتماالً مجدداً به دیگر کشورها هدایت می

اندازی ها راهعنوان پایگاه دادهرا به 5(CGITگذاری جهانی چین )کننده سرمایهمشترک شرکت پیگیری

 گذاری جهانی چین را پیگیری کنند.های واقعی )از شرکت مادر به مقصد نهایی( سرمایهاند تا جریانکرده

میلیون دالر را پیگیری  100مستقیم خارجی با ارزش بیش از  گذاریهای این شرکت سرمایهپایگاه داده

                                           
 .میلیارد دالر بود 810، مجموع دارایی این شرکت 2016در پایان سال  1
 های دولتی هستند.های نفت و معادن چین در کنترل شرکتشرکت 2
 ترین سهامدار شرکت لنوو است.دولت چین بزرگ 3
 گذاری مستقیم خارجی در خارج برحسب کشور در دسترس نبود.درخصوص سرمایه چین 2016های سال تهیه این گزارش، داده در زمان 4

5 China Global Investment Tracker 
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زیادی از  بخش 1شود(.شناخته می «ای خارجی چینگذاری غیر اوراق قرضهسرمایه»عنوان کند )که بهمی

گذاری مستقیم خارجی چین به دست آمده های رسمی جریان خروجی سرمایههای استفاده شده از دادهداده

ای خارجی چین از سال قرضهاوراق  گذاری غیردرخصوص مقاصد اصلی کل سرمایه CGITهای است. داده

میلیارد دالر(،  98.2میلیارد دالر(، استرالیا ) 153.4دهد که کشورهای آمریکا )نشان می 2016تا  2006

های (. داده14 نمودارمیلیارد دالر( بیشترین سهم را دارند ) 46.9میلیارد دالر( و انگلستان ) 51.7برزیل )

CGIT 32.3میلیارد دالر )یا  54.6حدود  2016گذاری مستقیم خارجی چین را در سال مجموع سرمایه 

مقصد  ترینیاصل یکاکه آمر کندیبرآورد م( نیچ یخارج میمستق یگذارهیسرما یخروج انیجردرصد کل 

های آمریکایی های بنگاهلکترین تمگذاری مستقیم خارجی چین است. برخی از بزرگسرمایهخروج  یانجر

های بلک استون در هیلتون عبارت است از: تملک گروه شرکت 2016های چینی در سال توسط شرکت

 INGRAMاز بنگاه فناوری  HNAمیلیارد دالری  6میلیارد دالر، خرید  6.5به ارزش  HNAتوسط شرکت 

MICRO 5.4ن توسط شرکت آنبانگ و خرید میلیارد دالری امالک و مستغالت هتل بلک استو 5.7، تملک 

 خانگی جنرال الکترونیک توسط شرکت هایر.میلیارد دالری شرکت لوازم

 دالر و درصد( یلیارد)م یرذخا یزانو م هایان: جر2015در سال  ینچ یرمالیغ یخارج یممستق گذارییهسرما یخروج یهاانیجر یمقاصد اصل -3جدول 

 مقصد

 گذارییهسرما یانجر

درسال  یارجخ یممستق

2015 

 گذارییهسرما یموجود

در سال  یخارج یممستق

2015 

 یسهم موجود

 یممستق گذارییهسرما

 2015در سال  یخارج

 )درصد(

 - 1098 145.7 کل

 59.8 656.9 89.8 کنگهنگ

 5.7 62.4 10.2 یمنکا یرجزا

 4.7 51.7 1.8 یتانیابر یرجینیاو یرجزا

 3.7 40.8 8 یکاآمر

 2.9 32 10.5 سنگاپور

 2.6 28.4 3.4 یااسترال

 1.5 16.6 1.8 انگلستان

 تجارت چین منبع: وزارت

 .انجام گرفته است 2015گذاری مستقیم خارجی چین در سال های خروجی سرمایهبندی بر اساس هفت مقصد عمده موجودی جریانتوجه: رتبه

                                           
کنناد. ایان ناوع    گذاری مستقیم خاارجی اساتفاده نمای   گیری استاندارد سرمایهاز اندازه American Enterpriseو موسسه  شناسی بنیاد هریتیجوشر 1

 شود.م یا کنترل یک واحد میاگیری معموالً شامل مالکیت یا کنترل خارجی ده درصد سهاندازه
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بر  ینچ یاقرضه یراوراقغ یعیتجم یخروج گذارییهصوص سرمادرخ American Enterpriseو موسسه  یتیجهر یادداده بن-14 نمودار

 دالر( یلیارد)م 2017-2005: یاساس مقاصد اصل

 
 گذاری جهانی چین.، مرکز پیگیری سرمایهAEIمنبع: بنیاد هریتیج و    

 .های رسمی چین داردداری با دادهها تفاوت معنیمیلیون دالر است. این داده 100 باالیبا ارزش  یگذاری مستقیم خارجها شامل سرمایهتوجه: داده   

 الگوهای تجارت کاالیی چین -6

گذاری به چین کمک کرده تا به یک قدرت تجاری مهم اصالحات اقتصادی و آزادسازی تجاری و سرمایه

 2017تریلیون دالر در سال  2.3به  1979میلیارد دالر در سال  14تبدیل شود. صادرات کاالیی چین از 

 نمودارو  4تریلیون دالر رسید )جدول  1.8میلیارد دالر به  18زایش یافت. در همین دوره واردات کاالیی از اف

ترین های تجاری فزاینده سریع چین، این کشور را به شریک تجاری بسیار مهم )و غالباً مهم(. جریان15

ترین چین، این کشور بزرگبسیاری از کشورها تبدیل کرده است. بر اساس گزارش دولت برای شریک( 

ُطور میانگین رشد ساالنه ، به2008تا  2000بوده است. از سال  2013کشور در سال  130شریک تجاری 

درصد بوده است. اما صادرات و واردات چین به دلیل  24.2و  25.1صادرات و واردات کاالیی چین به ترتیب 

و  2010درصد کاهش یافت. تجارت چین در سال  11.2و  15.9به  یببه ترتتأثیر بحران جهانی اقتصاد 

درصد رسید.  31.9و  25.8بهبود پیدا کرد و میانگین رشد صادرات و واردات این کشور به ترتیب به  2011

، صادرات و 2014تا  2012های تجاری چین به شدت کاهش یافته است. از سال اما از آن زمان، جریان

، 2016تا  2015درصد افزایش یافته است. از سال  4.1و  7.2گین ساالنه واردات چین به ترتیب با نرخ میان

(. این مقدار 16 نموداردرصد کاهش یافت ) 11.6و  4.7نرخ میانگین ساالنه صادرات و واردات به ترتیب 

اما در سال  دهنده اقتصاد جهانی راکد و کاهش قیمت کاالها )نظیر نفت و سنگ معدنی( است.کاهش نشان

مازاد تجارت کاالیی  افزایش یافت.درصد  17.4و  6.7صادرات و واردات چین به ترتیب به میزان ، 2017
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میلیارد دالر سید. این میزان  297میلیارد دالر به  32رشد کرد و از  2008تا  2004چین به شدت از سال 

ر رسید. اما بین میلیارد دال 158به  2011مازاد تجاری در سه سال بعد هر ساله کاهش یافت و در سال 

قبل از  رسید 2015میلیارد دالری در سال  679مازاد تجاری رشد کرد و به رکورد  2015تا  2012های سال

 .یابدکاهش  2017میلیارد دالر در سال  489و  2016در سال میلیارد دالر  611به  اینکه

ده کاالیی و دومین واردکننده ترین صادرکننچین از آلمان پیشی گرفت و به بزرگاقتصاد ، 2009در سال 

ترین اقتصاد تجاری جهان ، چین مقام بزرگ2012بزرگ کاالیی جهان )پس از آمریکا( تبدیل شد. در سال 

نشان داده شده است، سهم چین از  17 نمودارطور که در همان 1ربود.عالوه واردات( را از آمریکا )صادرات به

درصد در سال  13.4به  اماافزایش  2015درصد در سال  14.1به  1990درصد در سال  2صادرات کاالیی از 

 2کاهش یافت. 2017درصد در سال  13.2و به  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 و خدمات شد. هاکل کاال برایان ترین اقتصاد تجاری جه، چین بزرگ3201در سال  1
 2017ها، دسترسی در ژوئن سال اکونومیست، ابزار داده واحد اطالعات 2
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 دالر( یلیارد)م 2017-1979 :ینچ یجهان ییتجارت کاال-4جدول 

 یتراز تجار واردات صادرات سال

1979 13.7 15.7 2- 

1980 18.1 19.5 1.4- 

1985 27.3 42.5 15.3- 

1990 62.9 53.9 9 

1995 148.8 132.1 16.7 

2000 249.2 225.1 24.1 

2001 266.2 243.6 22.6 

2002 325.6 295.2 30.4 

2003 438.4 412.8 25.6 

2004 593.4 561.4 32 

2005 762 660.1 101.9 

2006 969.1 791.5 177.6 

2007 1218 955.8 262.2 

2008 1428.9 1131.5 297.4 

2009 1202 1003.9 198.2 

2010 1578.4 1393.9 184.5 

2011 1899.3 1741.4 157.9 

2012 2050.1 1817.3 232.8 

2013 2210.7 1949.3 261.4 

2014 2343.2 1963.1 380.1 

2015 2280.5 1601.8 678.8 

2016 2135.3 1524.7 610.6 

2017 2279.2 1790.0 489.2 
 تجارت جهانی و اداره گمرکات چین منبع: اطلس
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 دالر( یلیارد)م 2017-2000: ینچ ییتجارت کاال -15 نمودار

 
 تجارت جهانی و اداره گمرکات چین. منبع: اطلس    

 های ارز باشد.اند که ممکن است متأثر از تغییرات در نرخها برحسب دالر آمریکا محاسبه شدهتوجه: داده    

 

 )درصد( 2017-2000 :ینچ ییساالنه در صادرات و واردات کاال ییرتغ-16 ارنمود

 
 منبع: اطلس تجارت جهانی و اداره گمرکات چین.

 های ارز باشد.اند که ممکن است متأثر از تغییرات در نرخها برحسب دالر آمریکا محاسبه شدهتوجه: داده
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 )درصد( 2017-1990: یجهان ییاز صادرات کاال ینسهم چ -17 نمودار

 
 منبع: واحد اطالعات اکونومیست.    

 شرکای تجاری اصلی چین -6-1

را نشان  2017هفت شریک تجاری بزرگ این کشور در سال  باهای رسمی تجارت چین داده 5جدول 

کشور از اتحادیه اروپا، آمریکا، ده کشور عضو  28دهد )بر اساس حجم کل تجارت(. این فهرست شامل می

سه بازار  2است.کنگ، ژاپن، کره جنوبی و تایوان ، هنگ 1(ASEANیه کشورهای جنوب شرق آسیا )اتحاد

ی واردات این و منابع اصل 3کنگآمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هنگ شامل صادراتی اصلی چین

ی زیاد این کشور های کشور چین، مازاد تجارجنوبی است. بر اساس دادهو کره ASEANکشور اتحادیه اروپا، 

عدم میلیارد دالر و  129اروپا  یهاتحادمیلیارد دالر و  274کنگ هنگ ،میلیارد دالر 282با کشورهای آمریکا 

های تجاری میلیارد دالر است. داده 74 جنوبیمیلیارد دالر و کره 112 یوانتا یآن با کشورها یتوازن تجار

ها عمدتاً ناشی از به رکای تجاری این کشور دارد. این تفاوتهای بسیاری از شچین تفاوت معناداری با داده

های رسمی تجارت چین است. چین به دالیل آماری سهم کنگ در دادهحساب آوردن تجارت از طریق هنگ

که بسیاری از گیرد، درحالیعنوان صادرات خود در نظر میکنگ را بهزیادی از صادرات خود از طریق هنگ

                                           
1 Association of Southeast Asian Nations 

 شامل: برونئی، کامبوج، اندونزی، الئوس، مالزی، میانمار )برمه(، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام. ASEANعضای ا 2
 شود.کنگ مجدداً به مکان دیگر مجدداً حمل میچین به هنگ راتاغلب صاد 3
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کنگ، نظیر آمریکا، معموالً منشأ کاالها را به دالیل آماری ه کاالهای چینی از طریق هنگکشورهای واردکنند

 دهند.به چین نسبت می

 دالر( یلیارد)م 2017در سال  ینچ یاصل ییتجارت کاال یشرکا -5جدول 

 ینچ یترازتجار ینواردات چ ینصادرات چ کل تجارت کشور

 129.3 244.4 373.7 618.1 اروپا یهاتحاد

 282.1 149.7 431.8 581.5 یکاآمر

ASEAN 501.3 281.3 220 61.3 

 -27.9 165 137.1 302.1 ژاپن

 274.1 6.9 281 287.8 کنگهنگ

 -74.4 177.3 102.9 280.2 یکره جنوب

 -111.6 155.2 43.6 198.8 یوانتا

 منبع: اداره گمرکات چین

های شرکای تجاری این کشور های تجارت دوطرفه چین غالباً با دادهانجام شده است. داده 2016بندی بر اساس کل تجارت چین در سال توجه: رتبه

 متفاوت است.

 کاالهای تجاری اصلی چین -6-2

المللی بین در سطحوفور نیروی کار ارزان در چین، این کشور را در بسیاری از تولیدات کاربر با هزینه اندک 

دهند. شده سهم زیادی از تجارت چین را تشکیل می ساختهالت پذیر کرده است. درنتیجه، محصورقابت

ها و اجزا، نظیر محصوالت الکترونیک مصرفی و رایانه است توجهی از واردات چین شامل بخشمقدار شایان

شود. غالباً ارزش افزوده این محصوالت در که در داخل به محصوالت نهایی تبدیل شده و سپس صادر می

 شود نسبتاً اندک است.چینی در مقایسه با کل حجم محصول که به خارج صادر می چین توسط کارگران

ها را با استفاده از نظام هماهنگ تعرفه 7201ده قلم از صادرات و واردات اصلی چین در سال  7و  6جداول 

(HTS)1 ت و آالدر سطح دو رقمی به ترتیب فهرست کرده است. واردات اصلی شامل این موارد است: ماشین

های آالتی نظیر ماشینای، دیگ بخار و ماشینهای معدنی، راکتورهای هستهابزارهای الکترونیکی، سوخت

های نیمه هادی، ابزارهای بصری، عکاسی، پزشکی یا جراحی و ها برای دستگاهپردازش خودکار داده

ت و ابزارآالت الکتریکی، آالهای معدنی. صادرات اصلی چین نیز شامل این موارد بوده است: ماشینسنگ

 خواب و پوشاک.آالت، مبلمان و تختای، دیگ بخار و ماشینراکتورهای هسته

 

                                           
1 Harmonized Tariff System 
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 2017در سال  ینچ یاصل ییواردات کاال -6جدول 

کد نظام هماهنگ 

(HS) 
 شرح کاال

 یلیاردم

 دالر

درصد از کل 

 واردات

 ییردرصد تغ

2016/2017 

 17.4 100 1790 کل کاالها 

 9.8 25.5 457 یکیو ابزار الکتر تآالینماش 85

 40.7 11.5 246 یرهنفت و غ ی،سوخت معدن 27

 15 9.8 170 آالتینبخار و ماش یگد ی،اهسته یراکتورها 84

 34.7 7 125 و خاکستر یپوکه صنعت ی،معدن یهاسنگ 26

90 
 یری،گاندازه ینمایی،س ی،عکاس ی،بصر یهاابزارها و دستگاه

 مرتبط یاجزا و لوازم جانب ی،جراح یا یپزشک ی،سنجصحت
97 5.5 4.8 

 10.9 4.4 79 و دوچرخه یوناز کام ییهاآهن و بخشراه یرازغونقل بهحمل یلوسا 87

 13 3.9 69 و مواد وابسته آن یکپالست 39

 27.2 3.1 56 یکاُرگان یمیاییموادش 29

 16.4 2.5 45 .یرهو غ یاهگ یوه،غالت، م ی،روغن یهادانه 12

 23.7 2.3 41 مس و مواد وابسته آن 74

 منبع: اطلس تجارت جهانی با استفاده از آمار رسمی چین.

 ها، سطح دو رقمی، نظام هماهنگ تعرفه2017توجه: ده واردات اصلی در سال 

 2017در سال  ینچ یاصل ییصادرات کاال -7جدول 

کد نظام 

هماهنگ 

(HS) 

 دالر یلیاردم شرح کاال
درصد از کل 

 دراتصا

 ییردرصد تغ

2015/2016 

 6.7 100 2279 کل کاالها 

 7.2 26.3 600 یکیالکتر آالتینماش 85

 10.8 16.8 383 آالتینبخار و ماش یگد ی،اهسته یراکتورها 84

 -0.2 4 91 خوابمبلمان و تخت 94

 0.3 3.2 74 یبافتن یرغ ی،پوشاک و لوازم جانب 62

 -4.8 3.2 72 یدوزقالب یا یبافتن ی،پوشاک و لوازم جانب 61

 9.7 3.1 71 و مواد وابسته به آن یکپالست 39

90 
 یری،گاندازه ینمایی،س ی،عکاس ی،بصر یهاابزارها و دستگاه

 مرتبط یاجزا و لوازم جانب ی،جراح یا یپزشک ی،سنجصحت
71 3.1 3.5 

 11.1 3 67 آن یآهن و اجزاراه یرازغونقل بهحمل یلوسا 87

 6.7 2.5 58 فوالد یاد وابسته به آهن موا 73

 23.2 2.4 56 ورزشی ابزار و بازیاسباب 95

 منبع: اطلس تجارت جهانی با استفاده از آمار رسمی چین.

 ها.، سطح دو رقمی، نظام هماهنگ تعرفه2017توجه: ده صادرات اصلی در سال 
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 ای و دوجانبه چینهای تجارت آزاد منطقهنامهموافقت -6-3

گذاری خود در سرتاسر جهان و لت چین به سیاست فعاالنه خود برای رونق پیوندهای تجاری و سرمایهدو

ای و های تجاری منطقهنامهویژه با کشورهای آسیایی ادامه داده است. به همین ترتیب، چین وارد موافقتبه

ده کشور عضو  املشکشور  22با  2017سال دوطرفه شده یا در حال انجام این کار است. چین در 

ASEANکنگ، ماکائو، ایسلند، زالندنو، پاکستان، پرو، سنگاپور، سوئیس، ، استرالیا، شیلی، کاستاریکا، هنگ

نامه چارچوب موافقت»ارد. چین همچنین با تایوان د 1(FTAsنامه تجارت آزاد )جنوبی موافقتکرهو  استرالیا

 نامه تجارت آزاد است.ترد که معادل موافقدا 2(ECFA« )همکاری اقتصادی

با  2017کشورهایی که چین در سال و جمعیت مجموع تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید 

و کل تجارت کاالیی بود میلیارد نفر  1و  تریلیون دالر 15.6برابر  داشتنامه تجارت آزاد ها موافقتآن

سال  تا. در مقایسه، آمریکا (8)جدول  یون دالر استتریل 1.5 با این کشورها عالوه واردت( چین)صادرات به

برحسب برابری قدرت )نامه تجارت آزاد فعال داشته که تولید ناخالص داخلی کشور موافقت 20با  2017

 1.5 امریکا با این کشورها کل تجارت ی داشتند.میلیون نفر 451جمعیت  ی وتریلیون دالر 10.9 (خرید

 .بود تریلیون دالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Free Trade Agreements 
2 Economic Cooperation Framework Agreement 
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 2017 :ینتجارت آزاد چ یهانامهموافقت یمربوط به شرکا اقتصادی یهاداده -8جدول 

 یتجار یکشر
 یبرحسب برابر یداخل ناخالص یدتول

 دالر( یلیارد)م یدقدرت خر
 نفر( یلیون)م یتجمع

 یلیارد)م ینکل تجارت چ

 دالر(

 127.7 24.5 1209 استرالیا

 1 0.4 33.4 برونئی

 5.8 16 64.3 کامبوج

 35.3 18.1 442.9 شیلی

 2.3 4.9 84.1 کاستاریکا

 287.9 7.4 455 کنگهنگ

 0.2 0.3 18.3 ایسلند

 63.4 260.6 3246 اندونزی

 2.6 6.9 45.4 الئوس

 3.3 0.6 70.7 ماکائو

 96.5 31.6 931.3 مالزی

 12.4 53.4 335.6 میانمار

 14.5 4.8 187.7 زالندنو

 20.2 197 1073 پاکستان

 20.1 31.9 386.5 روپ

 51.4 104.9 875.7 فیلیپین

 75.6 5.6 519.7 سنگاپور

 280.2 51 1967 جنوبیکره

 12.8 8.4 550.2 سوئیس

 198.8 23.5 1177 تایوان

 80.7 69 1231 تایلند

 112.1 95.5 646.8 ویتنام

 1504.8 1016.3 15550.62 جمع

 ت جهانی.و اطلس تجار واحد اطالعات اکونومیست منبع:

ها برای تولیاد ناخاالص داخلای بارآوردی     داشت. دادهنامه تجارت آزاد موافقت هاآنبا  2017چین در سال مربوط به کشورهایی هستند که ها توجه: داده

 .هستند
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 2015: یکانامه تجارت آزاد آمرموافقت یمربوط به شرکا یهاداده-9جدول 

 یتجار یکشر

 یبرحسب برابر یدتول

 یلیارد)م یدت خرقدر

 دالر(

 نفر( یلیون)م یتجمع
 یکاکل تجارت آمر

 دالر( یلیارد)م

 576.8 35.9 1588.6 کانادا

 532.2 125.4 2194.4 یکمکز

 115.2 50.3 1748.8 یکره جنوب

 46.7 5.5 471.6 سنگاپور

 30.4 48.2 665.6 یاکلمب

 38 8.4 296.9 یلاسرائ

 35.9 24 1082.4 یااسترال

 24.2 17.9 400.5 یلیش

 13.8 31.2 389.1 پرو

 11.8 10.5 149.6 ینیکندوم یجمهور

 10.6 4.8 73.9 یکاکاستار

 10 8.1 41.1 هندوراس

 9.9 16.3 126.1 گواتماال

 8.1 3.9 87.2 پاناما

 5.8 6.4 52.7 السالوادور

 4.5 6.1 31.6 یکاراگوئهن

 3.3 4.3 171.7 عمان

 2.9 8.1 82.6 اردن

 2.6 34.4 273.4 مراکش

 2.2 1.4 64.7 ینبحر

 1484.6 451.1 9992.5 کل

 منبع: واحد اطالعات اکونومیست و اطلس تجارت جهانی.

 اند.بندی شدهرتبه 2015نامه تجارت آزاد در سال های بر اساس کل تجارت آمریکا با شرکای موافقتتوجه: داده

به  2018امضا کرد )که در سال  2017الدیو را در سال های تجارت آزاد با گرجستان و منامهموافقت چین

فارس )شامل عربستان، مذاکره با اتحادیه کشورهای عربی خلیج سرگرمدر حال حاضر  آید(. چیناجرا درمی

نامه تجارت موافقت یک امضایموریس و  نروژ، مالدیو و، کویت، امارات، قطر و بحرین(، سریالنکا، اسرائیل
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، مغولستان، فیجی، کلمبیابا کانادا،  در حال مذاکرهچین همچنین . ژاپن و کره جنوبی است جانبه باآزاد سه

چین همچنین برای ارتقای  .استنامه تجارت آزاد درباره موافقتپاپوا گینه نو، فلسطین و پاناما نپال و 

 نامه تجارت آزاد موجود مذاکره کرده است )یا درحال مذاکره است(.چندین موافقت

، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، هند و زالندنو شروع به ASEAN، چین با ده کشور عضو 2012دسامبر در 

تواند که اگر این برنامه نهایی شود میکرد  1(RCEPای )جامع اقتصادی منطقه شراکتمذاکره درباره 

دور  2کیل دهد.)برحسب کل جمعیت و تولید ناخالص داخلی( را تش ینتجاری جها همکاری ترین بلوکبزرگ

، در نشست مجمع 2014در نوامبر برگزار شد.  2017ای در اکتبر بیستم شراکت جامع اقتصادی منطقه

ها برای جمهور چین درخواست تجدید تالشدر پکن، رئیس 3(APECاقیانوسیه )-همکاری اقتصادی آسیا

. این ایده نخستین بار توسط کرد را 4(FTAAPاقیانوسیه )-نامه منطقه آزاد تجاری آسیادستیابی به موافقت

 یک دهه پیش مطرح شد. بیش از آمریکا

گذاران آمریکایی درباره خیزش اقتصادی چین و تأثیر فزاینده آن بر تجارت جهانی سبب شده تا سیاست

مسائل متعدد سیاست تجاری آمریکا به بحث و تبادل نظر بپردازند. روابط تجاری آمریکا با چین بخش 

( و پیمان تجاری اقیانوس آرام TPAهای کنگره درباره تجدید سازمان توسعه تجارت )یر بحثناپذییجدا

(TPPو موافقت ) کشور حاشیه اقیانوس آرام به امضا رسانیده تبدیل شده  11نامه تجارت آزاد که آمریکا با

ری این کشور از های تجااست. گرچه چین اکنون در پیمان تجاری اقیانوس آرام حضور ندارد، اما سیاست

 یمانپ یانحام یبرخ ینکه. با اکندیم یتحمانامه تجاری های آمریکا برای دست یافتن به موافقتبرخی تالش

قدرت اقتصادی چین و قدرت سیاسی در مقابله با رشد  یبرا یعنوان ابزاربه یمانپ ینآرام به ا یانوساق یتجار

عنوان راهبردی برای کشاندن چین به سمت ز این پیمان بهکنند، سایرین ااقیانوسیه نگاه می-منطقه آسیا

طور که استدالل شده عضو نشدن چین در این پیمان برای این کشور کنند، زیرا آناقتصاد آزادتر یاد می

 شودیمدهد. همچنین استدالل را می برترکنندگان اقتصادی در چین دست بر بوده و این امر به اصالحهزینه

کند، و چین کمک می یکاآمر ینآرام به حل مسائل متعدد بلندمدت ب یانوساق یتجار یماندر پ ینچ که وارد کردن

های دولتی، ضعف حمایت از حقوق مالکیت معنوی و دزدی مسائلی نظیر ترجیح چین به وجود شرکت

یت، بسیاری های دیجیتال. در نهاسازی دادهسازی الزامات ذخیرهسایبری از وزارت تجارت آمریکا و بومی

                                           
1 Regional Comprehensive Economic Partnership 

خاارجی   تجاارت  حجام تریلیون دالر و کل  7.94ل تولید برحسب برابری قدرت خرید میلیارد نفر، ک 6.3برابر  7201کشورها در سال این  کل جمعیت 2

 .منبع: واحد اطالعات اکونومیست تریلیون دالر بوده است. 10.3ها آن
3 Asia-Pacific Economic Cooperation 
4 The Free Trade Area of the Asia-Pacific 
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است، « استاندارد باال»نامه با که پیمان تجاری اقیانوس آرام یک موافقتکنند که ازآنجاییاستدالل می

 تر در آینده تبدیل شود.های گستردهنامهتواند به یک نقشه ساخت یا مدل برای موافقتمی

جای آن به رام لغو کرده و بهدولت ترامپ تصمیم دارد تا حضور آمریکا در پیمان فعلی تجارت اقیانوس آ

هایی درخصوص نحوه تأثیرگذاری این کار بر نامه تجارت آزاد دوطرفه است که پرسشدنبال امضای موافقت

اقیانوسیه )و نیز در کل  -توانایی آمریکا برای تداوم ایفای نقش رهبری اقتصادی و سیاسی در منطقه آسیا

اقیانوسیه  -اند که کنار گذاشتن پیمان تجاری آسیاران ادعا کردهگجهان( ایجاد کرده است. بسیاری از تحلیل

به اعتبار آمریکا در میان شرکای تجاری این کشور لطمه وارد کرده و توانایی آمریکا را برای اعمال فشار بر 

، مایکل فرامن نماینده 2017برای مثال در ژانویه  کند.چین در جهت آزادسازی بیشتر اقتصاد تضعیف می

 اری وقت امریکا چنین ابراز کرد:تج

با چین طی مبارزات انتخاباتی اخیر شنیدیم.  وسختسفتما چیزهای زیادی درباره اهمیت برخورد 

یید کنم که تأبرخورد کنیم. اما اینجا مجبورم  وسختسفتمهم است که درباره تجارت با چین 

با چین  وسختسفتست برخورد ای برای آشتی دادن سیاموضوع اندکی غامض است. هیچ راه ساده

ای خواهد بود یههدین تربزرگدرباره خروج از پیمان تجارت اقیانوس آرام وجود ندارد. این خروج 

تواند به چین بدهد که پیامدهای گسترده و عمیق اقتصادی و یمجمهور امریکا یسرئکه هر 

ن نظامی خود ما به روشنی راهبردی دارد. از دوستان و متحدانمان در این منطقه تا فرماندها

ایم که کوتاهی امریکا در جلو رفتن یک ضربه شدید به رهبری و اعتبار امریکا در این منطقه یدهشن

کند و درنتیجه برای آورد و چین با خوشحالی آن را پر مییم به وجودی که یک خأل اضربهاست، 

به صف کشیدن در پشت سر چین  جزبهترین متحدان نظامی و شرکای تجاری ما انتخابی یکنزد

 باقی نخواهد گذاشت.

جهانی فعلی و تجارت نظام تجارت  یعنوان حامخودش را به یشها پاز مدت ینکه چ کنندیادعا م گرانیلتحلبرخی 

جمهور چین در نشست ساالنه اقتصاد جهان پنگ رئیسجین یحضورشها مثالً به آزاد اثبات کرده است. آن

جمهور دولت چین در این نشست در کنند. این نخستین حضور رئیساشاره می 2017یه در داووس در ژانو

 طول تاریخ بود. وی در سخنرانی کلیدی خود در این نشست بیان کرد:

گذاری آزاد پایبند باشیم، آزادسازی و تسهیل تجارت و ما باید به توسعه تجارت و سرمایه

... ما به  ی کشور و نه گفتن به نظام حمایتی ترویج دهیمهاگذاری را از طریق باز کردن دربسرمایه

ای ادامه ساخت منطقه تجارت آزاد آسیا اقیانوسیه و مذاکره درباره همکاری اقتصادی جامع منطقه
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خواهیم داد تا شبکه جهانی از ترتیبات تجارت آزاد شکل دهیم. چین آماده اجرای ترتیبات تجارت 

های انحصاری است که ماهیتاً چندپاره د بوده و مخالف ایجاد گروهبر-ای آزاد، شفاف و بردمنطقه

 هستند.

 مترقی و جامع توافق نام به توافقنامه یک 2018ژانویه  23در  تجاری اقیانوس آرام یمانپ یماندهعضو باق یازده

ترامپ  2018ه ژانوی 26کند. اما در برای پیمان تجاری اقیانوس آرام به امضا رساندند که امریکا را حذف می

سودآور با  متقابالًدر مجمع جهانی اقتصاد اعالم کرد که امریکا آماده مذاکره برای توافقات تجاری دوجانبه و 

ها را همه کشورها است ازجمله کشورهایی که درون پیمان تجاری اقیانوس آرام هستند و مذاکره کردن با آن

 «ه باشد.دارد اگر که به نفع هم مدنظریک گروه  عنوانبه»

 اقتصاد چین پیش رویهای اصلی بلندمدت چالش -7

های بکار گرفته شده اساسی مدل اقتصادی خویش است. سیاست و تجدیدساختار چین اینک در حال اصالح

آمیز بودند. اما چنین های گذشته در ایجاد رشد سریع اقتصادی به هر قیمتی بسیار موفقیتدر دهه

 جادیدرآمد، ا یگسترده شدن نابرابر اد،یز یآلودگ ریی ایجاد کرده است )نظای زیادههایی هزینهسیاست

متعدد در  یهاها و عدم توازنشرکت یبده شیناکارا، افزا ینظام مال ع،یاز صنا یاریمازاد در بس تیظرف

ود. چین رو بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مدل رشد قدیمی چین حاال دیگر پایدار نخواهد باقتصاد( و ازاین

تر( ایجاد کند و به دنبال بسط و تکامل مدل رشد جدیدی است که رشد اقتصادی پایدارتر )و کم هزینه

سازی های جدید اقتصاد چین داشته باشد. پیادهعنوان محرکتأکید بیشتری بر مصرف خصوصی و نوآوری به

نیز به همراه داشته باشد،  هاییمدل رشد جدید که رشد اقتصادی سالم چین را حفظ کند چه بسا چالش

گران هشدار مگر اینکه چین بتواند اصالحات اقتصادی جدید را با کارآمدی اجرا کند. بسیاری از تحلیل

دهند اگر چین تن به چنین اصالحاتی ندهد ممکن است با یک دوره رشد اقتصادی ناچیز و کاهش سطح می

 .را ببینید( 2کنند )کادر یاد می« دام درآمد متوسط»وان زندگی مواجه شود. اقتصاددانان از این شرایط با عن

 ها در ادامه توضیح داده شده است.تعدادی از این چالش
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 جلوگیری از دام درآمد متوسط -2کادر 

و  1960ویژه در آسیا و آمریکای التین( که رشد و توسعه اقتصادی سریعی در دهه توسعه )بهبسیاری از کشورهای درحال

، نظیر ها استفاده کرده بودتا زمان حال از آن ینچ کههایی اجرا کردند تجربه کردند برای توسعه اقتصادی خود سیاست 1970

افزایش صادرات و ترویج و حمایت از برخی صنایع خاص. اما بسیاری از این کشورها در مقاطعی از روند توسعه خود رکود 

وح پیشین( را در یک دوره زمانی بلندمدت تجربه کردند. اقتصاددانان از این تر نسبت به سطاقتصادی )یا رشد بسیار آهسته

توسعه به کشوری با درآمد متوسط کنند. با اینکه بسیاری از کشورهای درحالیاد می« دام درآمد متوسط»عنوان پدیده به

دالر  12235تا  1006بین  2016گذار کردند، که طبق تعریف بانک جهانی درآمد سرانه ناخالص ملی این کشورها در سال 

ها )مانند ژاپن، تایوان و کره شده براساس تورم(، تنها تعداد اندکی از آنبوده است )با استفاده از میانگین نرخ ارز، تعدیل

تبدیل شوند )درآمد سرانه « درآمد باال»قدر ادامه دهند تا به کشوری با جنوبی( توانستند به رشد اقتصادی سریع خود آن

دالر(. سایر کشورها که به سطوح درآمد متوسط رسیدند و با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خود  12236یش از ب

وری خود را ادامه دهند. چین )با های ساختاری در اقتصاد غلبه کرده و رشد بهرهنتوانستند بر ناکارآمدی و مواجه شدند

است و شاید در بزنگاه تاریخی قرار گرفته باشد. برای « درآمد متوسط»دالری( اکنون کشوری با سطح  8250درآمد سرانه 

مثال، چین در حال از دست دادن مزیت خود در نیروی کار ارزان است. جمعیت در سن کار این کشور برای چهارمین سال 

فر در سال میلیون ن 4.97 به میزانمتوالی کاهش یافته است )بر اساس گزارش دولت چین، جمعیت شاغل این کشور 

تر از منافع کاهش یافت(. کاهش مداوم نیروی کار چین دستمزدها را سریع 2016میلیون نفر در سال  3.53 و 2015

های اخیر با کاهش رو سبب شده تا نرخ رشد تولید واقعی این کشور کاهش یابد. چین در سالوری افزایش داده و ازاینبهره

درصد در  6وری کل عوامل تولید از مواجه بوده است. نرخ متوسط رشد ساالنه بهره 1(TFPوری کل عوامل تولید )رشد بهره

وری کاهش یافته است. اگر چین نتواند نرخ رشد بهره 2016تا  2012درصد در بازه زمانی  3.4به  2011-2007بازه زمانی 

کند و در دام درآمد متوسط گیر افتد. خود را در آینده بازیابی کند، ممکن است کاهش شدیدی در رشد اقتصادی را تجربه 

زای رشد اقتصادی در آینده با توجه به تداوم المللی پول هشدار داد که کاهش شدید یا اختالل، صندوق بین2017در ژانویه 

تواند به یک ریسک های ناکارای دولتی میها و حمایت مداوم دولت از بنگاهگسترش سریع اعتبار، افزایش بدهی شرکت

 تبدیل شود.جدی 

ترسیم « نوآورها کشور» به چین تبدیل و وریبهره تقویت طرح ابتکاری برای تعدادی چین دولتکنگره حزب  نوزدهمین

 از آستانه کشور پردرآمد عبور کند. اما بیشتر 2025تواند در سال کند که چین میبینی میکرد. نتیجه اینکه دولت پیش

و استانداردهای باالی زندگی  ینوآور یتتقو یدولت برا یینباال به پا یکردرو رسدیظر مها نسبت به آنچه که به ناقتصاددان

 باشد، بدبین هستند.

1 Total Factor Productivity 

 

 گذار ناقص چین به اقتصاد بازار -7-1

 د که چیننای اصالحات اقتصادی گسترده در چین، مقامات این کشور اعتراف کردبا وجود پیشینه سه دهه

نیروهای بازار  یریکارگبهدولت  اگرچهدهد است. این گفته نشان می« نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی»دارای 

دولت همچنان نقش  اماها برای کمک به رشد اقتصاد پذیرفته و مجاز دانسته است، آزاد را در برخی حوزه

 کند.مهمی در توسعه اقتصادی این کشور ایفا می
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 های دولتیصنعتی و شرکتهای سیاست -7-1-1

های صنعتی ها و برنامهجدی و فعال سیاستبسیار کنندگان به گزارش بانک جهانی، چین یکی از استفاده

هزار شرکت دولتی  150دهد که در سطح دولت مرکزی و محلی حدود شورای دولتی چین گزارش می است.

کنند. اگرچه غیر کشاورزی را تولید میدرصد محصوالت  50های دولتی چین بیش از وجود دارد. شرکت

نفت و معدن، مخابرات،  یلاز قب ییهاها کماکان بر بخشاست، اما آن یافتهکاهش شدت های دولتی بهتعداد شرکت

شوند؛ های گوناگون صنعتی تسلط دارند: در برابر رقابت محافظت میو بخشونقل آب و برق و گاز، حمل

کند و بر فهرست گذاری در خارج از مرزها تشویق میها را به سرمایهولت آنای هستند که دهای اصلیبخش

 500درصد از  50های دولتی نشان داد که شرکت یک بررسی 1دارند.های بازار سهام چین تسلط شاخص

تنها دهند. نهبنگاه بخش خدمات را تشکیل می 500درصد از  61شرکت بزرگ صنعتی در چین و 

ازیگران اصلی اقتصاد چین هستند، بلکه بسیاری از آنان بر اساس استانداردهای جهانی های دولتی بشرکت

 103شرکت بزرگ جهان،  500نشریه فورچون از  2016نیز بسیار بزرگ هستند. بر اساس فهرست سال 

 103(. از این 2007شرکت چینی در این فهرست در سال  29های چینی هستند )در مقایسه با شرکت بنگاه

درصد و بیشتر  50درصد از کل( با مالکیت دولتی  73شرکت )معادل  75گاه چینی حاضر در لیست، بن

تریلیون دالر درآمد کسب کردند، ارزش  7.2، حدود 2016بنگاه درمجموع در سال  75شناسایی شدند. این 

 28 از بین ر داشتند.میلیون نیروی کار شاغل در اختیا 16.2تریلیون دالر رسید و  20.7های آنان به دارایی

ارتباطات مالی گسترده با  ظاهراًچندین شرکت بنگاه نشریه فورچون،  500 فهرستدر  دیگربنگاه چینی 

 دولت چین دارند.

 

 

 

 

 

                                           
شوند. برای مثال، های خصوصی اداره میها مانند شرکته شده است. بسیاری از این شرکتپیچید هر چه بیشترهای دولتی چین ماهیت شرکت 1

و برخی دیگر در سایر  است در بازار سهام چین عرضه شدهشان سهامدار آنان است ترین سهامین بزرگچکه دولت این با های دولتیتعدادی از شرکت

های دولتی که به شرکت های شرکتتا بر تصمیم خواهدکردتالش  چه میزاندولت چین تا  شوند. مشخص نیستکشورها )نظیر آمریکا( عرضه می

 اند تأثیر بگذارد.سهامی تبدیل شده
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 ظرفیت فوالد جهان اضافهچین و  -3کادر 

از  ینفوالد خام چ ید، تول2016تا  2001های انجمن فوالد جهان، از سال ترین تولیدکننده فوالد جهان است. بر اساس دادهچین بزرگ

 17.9درصد است. در طی این دوره، سهم چین از تولید جهانی از  429.6 میلیون تُن رسید، که رشدی معادل 805میلیون تُن به  152

ای مدهرا به خود اختصاص داد. گرچه بخش ع یتولید فوالد جهان ظرفیت افزایشدرصد  87.1درصد رسید و این کشور  50.3درصد به 

مقیاس چین(، اما چین را به گذاری ثابت بزرگاز افزایش ظرفیت تولید فوالد در پاسخ به تقاضای داخلی بود )درنتیجه سرمایه

درصد از تولید جهانی، دومین  24.1میلیون تُن تولید، معادل  111.6، چین با 2015ترین صادرکننده نیز تبدیل کرد. در سال بزرگ

 والت نیمه ساخته و فوالدی )بعد از اتحادیه اروپا( بود. صادرکننده بزرگ محص

ها نسبت به آثار افزایش تولید فوالد جهانی با وجود کاهش تقاضا برای این فلز افزایش یافته است. پس از در چند سال گذشته نگرانی

وقت  یبازرگان یر، وز1، پنی پریتزکر2016 یلظرفیت و تعدیل ساختاری در بخش فوالد در آور اضافهاجالس اتحادیه اروپا درباره 

صنعت فوالد آمریکا به دلیل وجود »، نماینده تجاری آمریکا، بیانیه مشترکی را منتشر و در آن بیان کردند که 2آمریکا، و مایکل فرومن

 اضافهدند که و اشاره کر« ظرفیت گسترده جهانی و گسترش ناپایدار ظرفیت فوالدسازی در چین با بحران مواجه شده است اضافه

 13ها بر صنعت آمریکا تأثیرگذار بوده و سبب کاهش سودآوری و از دست رفتن بیش از ظرفیت فوالد جهانی از طریق کاهش قیمت

  هزار شغل شده است.

رانه، قیمت و پرداخت یاکنند که دولت چین در هر دو سطح مرکزی و محلی از طریق اعتباردهی ارزانگران ادعا میبسیاری از تحلیل

که بدهی های چینی حتی زمانیها باعث شده است تا بسیاری از بنگاهکند. این حمایتحمایت زیادی از صنعت فوالد این کشور می

گویند. دولت به دلیل می« زامبی»ها سنگینی داشته و سودآور نیستند نیز به عملیات خود ادامه دهند، اصطالحاً به این دسته از بنگاه

ها ورشکسته شوند. تواند بر ثبات اجتماعی بگذارد تمایلی ندارد تا اجازه دهد این بنگاهکه اخراج و بیکاری کارگران میترس از اثری 

هستند. در آوریل « های زامبیشرکت»های تولید فوالد چین درصد بنگاه 50تخمین زد که  3شده در دانشگاه رنمینیک تحقیق انجام

های ترین شرکت(، یکی از بزرگHebeiهای ساالنه شرکت آهن و فوالد هبی )ا با استفاده از گزارش، نماینده تجاری آمریک2016سال 

 به این شرکت پرداخت شده است منتشر کرد.  2014تا  2011یارانه دولتی که از سال  86فوالدی چین،  فهرستی از 

تُن ظرفیت تولید فوالد را در پنج سال آینده  یلیونم 150تا  یلیونم 100، دولت چین اعالم کرد در نظر دارد 2016سال  یهدر فور

نماینده تجاری آمریکا درباره تطبیق چین با قوانین سازمان تجارت  2016هزار نفر را اخراج کند. گزارش سال  500کاهش داده و 

نه دولتی را به گسترش ظرفیت هیچ برنامه، سیاست، دستورالعمل، رهنمود، وام یا یارا»جهانی بیان کرد که چین متعهد شده است تا 

صورت را فعاالنه و به« های زامبیشرکت»های مؤثری برای کاهش ظرفیت موجود بردارد، ازجمله اینکه و گام« فوالد اختصاص ندهد

 مناسب در معرض ورشکستگی یا دیگر ابزارهای اصالح ساختاری قرار دهد.

 هیبد افزایش اعتبار و مازاد، یدولت بخش بانکی -7-1-2

های در کنترل دولت است. بر اساس نظر یک های دولتی یا بانکنظام بانکداری چین عمدتاً در تسلط بانک

شوند که به های رده باالی حزب کمونیست چین انتخاب میهای دولتی چین از مقامگر، مدیران بانکتحلیل

، پنج بانک برتر 2015دهد. در سال میها را دهی بانکرهبران حزب و دولت اجازه نفوذ و تأثیرگذاری بر وام

                                           
1 Penny Pritzker  
2 Michael Froman  
3 Renmin University  
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وساز چین، بانک کشاورزی چین، بانک چین و بانک چین )بانک صنعت و تجارت چین، بانک ساخت

هایی که در اختیار های خود، واحدهایی کامالً دولتی بودند. درصد سهم داراییارتباطات( برحسب دارایی

های تجاری با سهام ( و بانک1تخصصیو سه بانک  های تجاری چین )شامل پنج بانک بزرگ دولتیبانک

درصد دارایی  68.5 درمجموع قرار دارد ها هستند(مشترک )که نهادهای دولتی سهامداران عمده این بانک

دادند. مشارکت خارجی در نظام بانکداری چین نسبتاً اندک است و تنها های چین را تشکیل میکل بانک

های های دولتی از بانکشود. باور عموم بر این است که شرکترا شامل میها درصد کل دارایی بانک 1.6

های خصوصی باید نرخ بهره بیشتری بپردازند یا که بنگاهکنند، درحالیدولتی اعتبارات ترجیحی دریافت می

 85های دولتی نامه اکونومیست، شرکتهای هفتهاز محل دیگری اعتبار دریافت کنند. بر اساس تخمین

به خود اختصاص داده بودند. البته این باور  2009های بانکی را در سال تریلیون دالر( تمامی وام 1.4صد )در

ها با بانک یلدل ینو به هم کنندیها را بازپرداخت نموام یدولت یهااوقات شرکت یشترهم وجود دارد که ب

ترین ضعف نظام اند که بزرگگران ادعا کردهاز تحلیل یاریاند. بسرو شدهمعوق روبه یهااز وام یحجم انبوه

بندی و تخصیص اعتبار بر اساس اصول بازار نظیر ارزیابی ریسک بانکداری چین، ناتوانی این کشور در جیره

 است.

دهی در راستای رسیدن به اهداف رشد تولید خود و در دولت مرکزی چین از نظام بانکی برای افزایش وام

سپتامبر و  11رکود اقتصاد جهانی، نظیر شرایط اقتصادی پس از حمالت تروریستی صورت نیاز جبران آثار 

، میزان اعتبارات داخلی در چین برحسب دالر 2016تا  2007کند. از سال بحران مالی جهانی، استفاده می

درصد  212درصد به  125( و به نسبت سهمی از تولید ناخالص داخلی از 18 نموداردرصد رشد کرد ) 218

ها و دولت به نشان داده شده است، مجموع سطح بدهی خانوارها، شرکت 19 نمودارطور که در رسید. همان

جنوبی و کمتر از بدهی آمریکا و کره زانیبرابر م 2016شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در اواسط سال 

شکل درصدی از تولید ناخالص ژاپن و اتحادیه اروپا بوده است. اما میزان بدهی چین )برحسب دالر و به 

گران اعتقاد مدت رشد کرد و به همین دلیل برخی از تحلیلشدت در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاهداخلی( به

تا اواسط  2006شود. از اواخر سال دارند که این موضوع در آینده باعث بروز بحران اقتصادی در چین می

 254درصد به  143ل درصدی از تولید ناخالص داخلی از ، کل بدهی بخش غیرمالی چین به شک2016سال 

(. بخش زیادی از این افزایش بدهی ناشی از بخش شرکتی بود که بدهی افزایش درصد 111درصد رسید )

(. برحسب افزایش درصد 64رسید ) 2016درصد در اواسط سال  171به  2006درصد در سال  107آن از 

                                           
 صادرات و واردات چین، بانک توسعه کشاورزی چین و بانک توسعه چین. شامل سه بانک 1
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( افزایش تریلیون دالر 14.8تریلیون دالر افزایش یافت ) 17.8دالر به  تریلیون 3دالر، بدهی شرکتی چین از 

(. بسیاری از شاهدان هشدار 20 نمودارو اکنون از میزان بدهی شرکتی در آمریکا نیز عبور کرده است )

اند که رشد اعتبار چین شاید بسیار گسترده باشد و رشد آینده این کشور را به دلیل افزایش شدید داده

هایی ویژه رشد اعتبار بنگاهظرفیت در بسیاری از صنایع شود )به اضافهن بدهی تضعیف کند، سبب ایجاد میزا

در امالک و مستغالت( و  ذیر نیست(، حباب ایجاد کند )مثالپها امکاندهی ادامه عملیات آنکه به علت زیان

 دهای تحت حمایت دولت کاهش دهد.های دولتی و سایر نهاوری را با اعطای اعتبار ترجیحی به شرکتبهره

 دالر( یلیارد)م 2016-2000: ینچ یاعتبار داخل یرهساالنه در ذخ ییرتغ -18 نمودار

 
 منبع: واحد اطالعات اکونومیست      

 منتخب )درصد( یکشورها یناخالص داخل یداز تول ی* درصد2016در سال  یرمالیغ یهابخش یاصل یبده -19 نمودار

 
 المللیبانک تسویه بین منبع:         

 2016ماهه دوم سال آمار تا سه :توجه         
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 دالر( یلیارد* )م2016-2006: ینو چ یکاآمر یشرکت یبده -20 نمودار

 
 المللیمنبع: بانک تسویه بین       

 2016ماهه دوم سال توجه: آمار تا سه       

مشکل بزرگ در این  یک گذاردیم ینچ یدارکه بر نظام بانک یابالقوه یرتأث یلبه دل یدولت محل یبده

کشور است. از زمان آغاز رکود جهانی، دولت به بسیاری از نهادهای دولتی استانی و محلی برای تحریک 

، اداره 2013های زیرساختی وام پرداخت کرد. در دسامبر سال ویژه حمایت از پروژهاقتصاد داخلی و به

 6.7، بدهی دولت محلی 2013تا اواسط سال  2010پایان سال داد که از  گزارش 1ملی چینحسابرسی 

تریلیون دالر رسید. دولت چین گزارش داد که بدهی دولت محلی در سال  3درصد رشد کرد و به حدود 

ها، در چند سال گذشته دولت تریلیون دالر افزایش یافته است. براساس گزارش برخی رسانه 4.3به  2015

هایی برای بازپرداخت های محلی برای حفظ رشد اقتصادی سریع، تالشد بر دولتمرکزی به دلیل فشار زیا

 بدهی دولت محلی و محدود کردن استقراض دولت محلی انجام داده است.

دانند. دولت چین بسیاری از اقتصاددانان مقصر کسری زیاد حساب سرمایه این کشور را دولت چین می

خروج سرمایه را حفظ کرده است. بخشی از دلیل این کار کنترل های جریان ورود و هاست محدودیتسال

کنند که نرخ یوان در برابر دالر و سایر ارزها است تا بتواند صادرات را رونق بخشد. بسیاری استدالل می

های سرمایه عالوه بر انحراف شدید بازارهای مالی چین، مانع استفاده های دولت چین بر جریانمحدودیت

                                           
1 Chinese National Audit Office 
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گذاری امالک( و سرمایه مانندها )ازحد در برخی بخشگذاری بیشرمایه شده است، نظیر سرمایهکارا از س

 کمتر از حد در سایر صنایع )مانند بخش خدمات(.

 گذاری ثابت و مصرفانداز، سرمایههای درونی بزرگ در پستوازنعدم -7-1-3

های درونی بزرگی ایجاد کرده که از ازنکنند که مدل اقتصادی چین عدم توبیشتر اقتصاددانان ادعا می

گذاری ثابت زیاد و مصرف خصوصی نسبتاً اندک است و این وضعیت دیگر انداز و سرمایههای آن پسنشانه

انداز ناخالص و ، پس2014تا  1990نشان داده شد، از سال  21 نمودارطور که در پذیر نیست. همانادامه

درصدی از تولید ناخالص داخلی چین افزایش چشمگیری یافت،  گذاری ثابت ناخالص به شکلسرمایه

انداز ناخالص چین و پس 1کاهش یافت.که مصرف خصوصی به نسبت تولید ناخالص داخلی به شدت درحالی

های هرکدام از در بین باالترین گذاری ثابت ناخالص به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی،سرمایه

که سهم مصرف خصوصی چین از را ببینید( درحالی 23و  22 نموداران است )ترین اقتصادهای جهبزرگ

همانند  ینیچ یها داللت دارد که خانوارهاداده یناست. ا هاترینیینپا یندر ب ین،چ یتولید ناخالص داخل

 اند.های اقتصاد، منافع زیادی از رشد اقتصادی چین نبردهسایر بخش

نسبت به تولید  ،تصرفدرحال کاهش مصرف خصوصی و درآمد قابل بیشتر اقتصاددانان معتقدند سهم

های بانکداری چین و نبود چتر ایمنی واسطه دو عامل اصلی بوده است: سیاستناخالص داخلی عمدتاً به

کند. نتیجه اینکه خانوارهای چینی هایی بر صادرات سرمایه وضع میاجتماعی کافی. دولت چین محدودیت

ها را تعیین نرخ بهره سپرده ینقرار دادند. دولت چ یداخل یهاخود را در بانک یاندازهابزرگ از پس یسهم

آورد. برخی اقتصاددانان این تر میکند. اغلب این نرخ زیر نرخ تورم است، که درآمد خانوارها را پایینمی

د که از نرخ بهره پایین کننهای چینی تلقی میسیاست را یک نوع انتقال ثروت از خانوارهای چینی به بنگاه

گذارد. دوم اینکه، نبود چتر بر درآمد خانوار، تأثیر منفی بر مصرف خانوار می« مالیات»گردند. این منتفع می

های ، مراقبت درمانی، بیمه بیکاری و کمکیبازنشستگ ی)از قبیل مستمر یندر چ یکاف یاجتماع یمنیا

کند. براساس یک تخمین، بین بیشتری از درآمد خود می انداز بخشتحصیلی( خانوارها را وادار به پس

درصد افزایش  32درصد به  12انداز خانوار متوسط شهری از میانگین نرخ پس 2012و  1982 هایسال

های چینی انداز باال در چین داشتند. بیشتر بنگاهها نیز نقشی مهمی در کمک به نرخ پسیافت. شرکت

پردازند و بنابراین قادر به حفظ بیشتر درآمدهای خویش هستند. سهام نمیهای دولتی سود خصوصاً شرکت

که این های دولتی به پرداخت سود سهام درصورتیکنند که الزام کردن شرکتبیشتر اقتصاددانان ادعا می

                                           
 درصاد( بسایاری   91.5) 1990درصد( نسابت باه ساال     44) 2014اشخاص در چین به سهم تولید ناخالص داخلی در سال  تصرفعالوه، درآمد قابلبه 1

 .استکمتر بوده
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توانست مصرف خصوصی در چین را شد، میهای رفاه اجتماعی استفاده میپول برای کمک به تأمین برنامه

گذاری ثابت ناخالص موتور اصلی رشد های اقتصادی چین منجر به این شد که سرمایهیت کند. سیاستتقو

گذاری ناخالص ثابت و مصرف ، سرمایه2011شود. )در سال  2014تا  2000اقتصادی کشور برای هرسال از 

 1(.21 نمودارشدند، درصد را شامل می 3خصوصی هر یک 

مبادله  قابلگذاری ثابت نسبت به کاالهای للی پول تخمین زد که سرمایهالمصندوق بین 2009گزارش سال 

 2008تا  2001درصد رشد تولید ناخالص داخلی چین را از سال  60عالوه صادرات خالص مجموعاً به

( که این رقم بسیار بیشتر از 2000تا  1990درصد سهم این موارد از سال  40داد )بیش از تشکیل می

درصد( بود. بحران  35درصد( و سایر کشورهای آسیایی ) 30درصد(، منطقه اروپا ) 16) 7کشورهای گروه 

مالی جهانی منجر به کاهش شدید تقاضا برای صادرات چین و به دنبال آن کاهش مازاد تجاری این کشور 

شان گذاری ثابت تا حدی به این کاهش تقاضا واکنش نشد. دولت چین با افزایش شدید مخارج در سرمایه

درصد در سال  40.5گذاری ثابت به شکل سهمی از تولید ناخالص داخلی چین از داد. نتیجه اینکه، سرمایه

 افزایش یافت. 2013درصد در سال  45.9به  2008

 ()درصد 2016-1990 :یناخالص داخل یداز تول یدرصد ین،چ یثابت ناخالص و مصرف خصوص گذارییهانداز ناخالص، سرماپس-21 نمودار

 
 منبع: واحد اطالعات اکونومیست   

                                           
 آخرین باری بود که مصرف خصوصی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده بود. 1999سال  1
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 (یناخالص داخل یداز تول ی)درصد 2016مهم جهان در سال  یاقتصادها ینانداز ناخالص بنرخ پس یسهمقا -22 نمودار

 
 منبع: واحد اطالعات اکونومیست   

 (یناخالص داخل یداز تول )درصد 2016مهم جهان در سال  یاقتصادها ینثابت ناخالص ب گذارییهسرما یسهمقا -23 نمودار

 
 منبع: واحد اطالعات اکونومیست   
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 (یناخالص داخل ید)درصد از تول 2016مهم جهان در سال  یاقتصادها ینب یمصرف خصوص یسهمقا -24 نمودار

 
 منبع: واحد اطالعات اکونومیست   

 در اقتصاد چین برخی نماگرهای تجدید توازن -7-1-4

است. در چند سال گذشته، های اخیر انجام شدهتوازن در اقتصاد چین در سال جدیدها برای تبرخی تالش

مبادله مرتبط است( بیشترین سهم را در رشد ها به بخش قابلگذاری ثابت ناخالص )که برخی از آنسرمایه

ذاری گسرمایه ،سال 14سال از  11، در 2014تا  2000است. برای مثال از سال تولید واقعی چین داشته

 مصرف 2016و  2015است. اما در دو سال ترین منبع رشد تولید ناخالص داخلی چین بودهثابت اصلی

تا  2010عالوه، از (. به25 نموداراست )خصوصی بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی چین داشته

درصد کاهش، مصرف  45.8درصد به  51.8انداز ناخالص چین به شکل درصدی از نرخ رشد از پس ،2016

گذاری درصد افزایش و سرمایه 38.7به  درصد 35.6خصوصی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی از 

درصد کاهش یافت. نماگر  42.4درصد به  45.2ثابت ناخالص به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی از 

ها زی، صنعت و خدمات( است که از آنداخلی چین )یعنی کشاورهای تولید ناخالصمفید دیگر ترکیب بخش

ها از بخش شود. بازده بخش صنعت پس از سالافزوده ناخالص در هزینه عامل تولید یاد میعنوان ارزشبه

، بازده بخش خدمات برای نخستین بار به شکل درصدی از تولید 2012سال  در 1.گرفتخدمات پیشی

                                           
تصرف اشاخاص برابار   ، درآمد قابل1990تصرف اشخاص باشد. در سال صوصی چین ممکن است تا حد زیادی تابع افزایش درآمد قابلافزایش مصرف خ 1

 درصاد  44.9ساطح آن باه    2016درصد رسید. اما مجادداً در ساال    40.8به  2010گذر زمان کاهش یافت و در سال  در درصد بود، اما این سطح 54.4

 افزایش یافت.
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درصد افزایش یافت ولی در همین  51.6به  44.1از  ناخالص داخلی از بازده بخش صنعت پیشی گرفت و

 (.26 نموداردرصد کاهش یافت ) 39.8به  46.4مدت بازده بخش صنعت نسبت به تولید ناخالص داخلی از 

چین از جنبه تجارت، نسبت به گذشته وابستگی کمتری به صادرات پیدا کرده است. صادرات کاال و خدمات 

درصد  20.5به  2006درصدی در سال  38.3ید ناخالص داخلی از بیشینه این کشور به شکل درصدی از تول

(. عالوه بر این، مازاد تجاری چین به شکل درصدی از تولید ناخالص 27 نمودارکاهش یافت ) 2016در سال 

با مازاد حساب جاری  1994ساله از سال های اخیر کاهش شدیدی یافته است. چین همهداخلی در سال

، مازاد حساب جاری چین به شکل درصدی از تولید ناخالص 2007تا  2001ست. از سال مواجه بوده ا

درصد افزایش یافت. از آن زمان، مازاد حساب جاری چین به  9.9درصد به بیشینه تاریخی  1.3داخلی از 

درصد  2.4به مقدار تقریبی  2016شدت کاهش یافته و در سال شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی به

بود که تقاضای  2008(. بیشتر این کاهش احتماالً ناشی از آثار رکود اقتصاد جهانی سال 28 نمودارسید )ر

خارجی برای صادرات چین را شدیداً کاهش داد. اما بخشی از کاهش مازاد حساب جاری از افزایش مصرف 

خصوصی چین در شود، رشد مصرف دیده می 29 نمودارطور که در خصوصی چین ناشی شده است. همان

ترین اقتصادهای درصد در آمریکا، در میان سریع 1.6درصد در مقایسه با  8.9سال گذشته با میانگین  10

 بزرگ قرار داشته است.

 درصد ارقام به: 2016-2010:ینچ یناخالص داخل یدمنابع رشد تول -25 نمودار

 
 منبع: واحد اطالعات اکونومیست       
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 (داخلی ناخالص تولید از)درصد  2016 با مقایسه در 2010: ینتوازن اقتصاد چ یدتجداز  یاخالصه-26 نمودار

 
 منبع: واحد اطالعات اکونومیست       

 (یناخالص داخل ید)درصد از تول 2016-1990: ینو خدمات چ هاصادرات کاال-27 نمودار

 
 منبع: واحد اطالعات اکونومیست       

 

 

 

 

 



 

 

53 

 )درصد( 2016-2000:یکاو آمر ینچ یناخالص داخل یداز تول یبه شکل درصد یتراز حساب جار -28 نمودار

 
 2016انداز اقتصاد جهانی، اکتبر های چشمالمللی پول، پایگاه دادهمنبع: صندوق بین   

 المللی پول هستند.تخمین صندوق بین 2016های سال توجه: داده   

 

 )درصد( 2016-2007: یرشد ساالنه مصرف خصوص یانگینم-29 نمودار

 
 منبع: واحد اطالعات اکونومیست    
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 زیستیطمحهای چالش -7-1-5

بر و بسیار ها انرژیمدل رشد اقتصادی چین بر رشد صنایع سنگین تأکید داشته است که بیشتر آن

اند. میزان آلودگی در چین همچنان در حال بدتر شدن است که تهدیدی جدی برای کننده بودهآلوده

گیرد تا خودش را نادیده می زیستیطمحرود. دولت چین بیشتر اوقات قوانین ت جمعیت به شمار میسالم

 شود:های زیر نشان داده میچین با وقایع و گزارش زیستییطمحهای تر بشود. چالشرشد اقتصادی سریع

  بن جهان کر اکسیدیدکرد که نقش چین در رشد انتشار  برآورد 1موبیلاگزان  2018گزارش سال

میزان آلودگی که چین  2030درصد بوده است و در سال  60حدود  2016تا  2000 یهاسالطی 

 شود.تولید خواهد کرد از مجموع آلودگی امریکا و اتحادیه اروپا بیشتر می

  کرد که هزینه سالمت ناشی از آلودگی هوا در  برآورد 2توسعه اقتصادیگزارش سازمان همکاری و

درصد تولید ناخالص داخلی این  7.8تریلیون دالر رسید که معادل با  1.4به  2015چین در سال 

 کشور است.

  شرکت  2015مطالعه سالRand  های آلودگی هر ساله هزینه 2010تا  2000تخمین زد که از سال

درصد تولید ناخالص داخلی  6.5وری( برابر هوای چین )برحسب تأثیر آن بر سالمت و کاهش بهره

ه است. در ادامه این گزارش، هزینه آلودگی آب و تجزیه خاک به شکل درصدی از تولید چین بود

 درصد تخمین زده شد. 1.1و  2.1ناخالص داخلی به ترتیب 

 دهد، بر اساس شاخص کیفیت سفارت امریکا در پکن که کیفیت هوای چین را پایش و گزارش می

زیست آمریکا( کیفیت هوا در پکن را محیطذرات معلق در هوا )تهیه شده توسط آژانس حفاظت از 

ساعت در معرض هوا  24)بر اساس « خطرناک»تا « غیرسالم»از  2013در بیشتر روزهای ماه ژانویه 

ثبت کرد. کیفیت ضعیف هوا در « خارج از شاخص»قرار گرفتن( اعالم و حتی چند روز در سطح 

بیان گردیده که دولت را مجبور  Apocalypseعنوان وضعیت قرمز یا پکن توسط برخی در چین به

 2013دسامبر  9ها کرد. در ها و کاهش میزان خودروهای رسمی در جادهبه بستن برخی کارخانه

های چین گزارش دادند که نیمی از چین با ابری از دود و غبار پوشیده شده است. کنسولگری رسانه

بسیار ناسالم  2013چند روز از ماه دسامبر امریکا در شانگهای گزارش داد که هوای این شهر نیز در 

                                           
1 ExxonMobil  
2 OECD  
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بسیار فراتر از »آلودگی هوا  2016دسامبر سال  5و خطرناک بوده است و در برخی ساعات در 

، وضعیت 2015تا  2008بوده است. بر اساس گزارش سفارت آمریکا در پکن، از سال « شاخص

 شته است.هوای پکن در نزدیک به دوسوم روزها در وضعیت ناسالم قرار دا

  درصد از تمامی  90شناسی چین در گزارشی تخمین زد که در پیمایش زمین 2013در فوریه

 بود.« شدت آلودهبه»ها آب های زیرزمینی آلوده هستند که در دوسوم آنشهرهای چین آب

  شهر بزرگ چین  500، کمتر از یک درصد از 1بانک توسعه آسیایی 2012براساس گزارش سال

ها کنند و از میان آنرعایت می را 2شده سازمان بهداشت جهانیی کیفیت هوای توصیهاستانداردها

 شهر آلوده جهان قرار دارند. 10هفت شهر در میان 

  نفر در سال  470.649سازمان بهداشت جهانی تخمین زد که آلودگی هوا در چین باعث مرگ

 شد. 2008

کند که چرا کیفیت هوا در چین را گزارش قاد میانت یخارج یهاشدت از دولتبه در ابتدا دولت چین

ناقض  ییهارد که انتشار چنین دادهکمی یتها را نادرست دانسته و شکاآن یهادهند و قرائتمی

های چینی، گزارشات خود از مشکالت حال، رسانهالمللی و قوانین چین است. درعینهای بینکنوانسیون

عمومی افزایش دادند. مقامات دولت مرکزی مجبور شدند وعده  چین را در واکنش به خشم زیستیطمح

اغلب دشوار است که  یدولت مرکز یبدهند. اما برا یکاهش انتشار آلودگ یبرا یدجد یاقدامات عمل

که چنین کند، خصوصاً هنگامی زیستیطمحهای محلی را وادار به رعایت قوانین های دولتی و دولتشرکت

 .کشور وجود داردرشد اقتصادی  مالحظاتی احتمال کاهش با چنین کنندمقاماتی احساس می

، یک سری انفجارات بزرگ در چندین انبار حاوی مواد شیمیایی در شهر بندری تیانجین 2015اوت  12در 

نفر را گرفت. برخی گزارشات مطبوعاتی، اجرای ضعیف مقررات  163کم جان چین رخ داد که دست

امل فاجعه دانستند. برای مثال، برخی در چین سؤال کردند چرا مواد توسط دولت را ع زیستیطمح

هایی درباره دامنه آلودگی شیمیایی خطرناک در فاصله نزدیک به مناطق مسکونی انبار شده و نگرانی

 شیمیایی در این منطقه ابراز داشتند که منجر به انفجارها شده است.
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هایی برای کاهش ود که دولت چین در حال برداشتن گامشبا وجود همه این مسائل خوشبختانه دیده می

با مصرف بیشتر  سنگزغال، کاهش استفاده از زیستیطمحمصرف انرژی، تقویت اجرای قوانین و مقررات 

مناطق بزرگ کننده از آلوده یهاکارخانه تولید برق، و انتقال ی( برایعیگاز طب یلاز قب) یزترتم هایسوخت

هایی نتایج نامشخصی روی میزان کلی آلودگی در چین ورتر است اگرچه چنین تالشهای دشهری به مکان

های پاک و کننده اصلی فناوری انرژیداشته است. عالوه بر این، چین به یک تولیدکننده و مصرف

میلیارد دالر برای  361، دولت چین گفته است که 2017تجدیدپذیر در جهان تبدیل شده است. در ژانویه 

 هزینه خواهد کرد. 2020برق با انرژی تجدیدپذیر تا سال  تولید

 فساد و حاکمیت نسبتاً ضعیف قانون-7-1-6

حاکمیت نسبتاً ضعیف قانون در چین به گسترش فساد دولتی، سوداگری مالی و تخصیص نامناسب وجوه 

عامل اصلی  دولتی و نه نیروهای بازار« ارتباطات»گذاری منجر شده است. در بیشتر موارد، سرمایه

یت های آمریکایی که در چین فعالهای تولیدی در چین هستند. بیشتر بنگاهکننده موفقیت بنگاهتعیین

وکار در چین دشوار است چون قوانین و مقررات معموالً سازگار یا شفاف متوجه شدند انجام کسبکنند می

 غیبتری تحت حمایت نیست )به علت د و حقوق مالکیت فکنشوآسانی اجرایی نمینیستند، قراردادها به

نظام قضایی مستقل(. حاکمیت نسبتاً ضعیف قانون و گسترش فساد دولتی در چین باعث محدود شدن 

در یک مقاله گزارش داد که  1تایمزنیویورکشود. اقتصاد میرقابت و تخصیص ناکارای کاالها و خدمات در 

میلیارد دالر را در کنترل  2.7کم هایی به ارزش دستییدارا 2وزیر )پیشین( چین ون جیاباوخانواده نخست

ترین منبع خروج سرمایه چین بزرگ 2010و  2001های داشتند. یک بررسی تخمین زد که بین سال

 با عنوان 2012در سال  3تریلیون دالر بوده است. یک نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو 3.8غیرقانونی به ارزش 

مشکل  دولتی اند مقامات فاسددهندگان چینی گفتهدرصد پاسخ 50داد که های جهانی نشان گزارش نگرش

درصد چنین نظری داشتند(. مقامات چینی اغلب فساد  39بیش از  2008)در سال  هستندخیلی بزرگی 

کنند. نهاد مبارزه با فساد دولت ترین تهدید حزب کمونیست چین و حکومت شناسایی میدولتی را بزرگ

بابت فساد گناهکار شناخته شدند. شی جین  2009هزار مسئول دولتی در سال  106که چین گزارش داد 

یک حرکت گسترده ضدفساد به راه انداخته است. چین  2012از هنگام به قدرت رسیدن در سال  4پینگ

تر باز پس فرستاده شوند. اما بیش مقام فاسدی که به امریکا گریختند 150خواهان همکاری با امریکا است تا 
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حساب با کسانی که از از عملیات مبارزه با فساد عمدتاً برای تصفیه حکومت چینکنند تحلیلگران ادعا می

جمهور یسرئفساد جنبش مبارزه باگویند که د. برخی تحلیلگران میکناستفاده می ،اندچشم مقامات افتاده

اجرا حکیم قدرت سیاسی وی تبا قصد یک اصالحات واقعی نهادی باشد  از آنکه بیش ،جین پینگ شی

شاید اثری منفی بر اقتصاد حتی جاری مبارزه با فساد  جنبشدهد عالوه، برخی نماگرها نشان می. بهشودمی

 شدن بازخواست که احتمالی عمران هایهوژپیگیری پر تمایلی برایبرخی مقامات محلی زیرا چین بگذارد، 

کنند که پیشرفت . بیشتر ناظران استدالل میدهندمیداشته باشد از خود نشان ناز سوی دولت مرکزی 

و توازن، مطبوعات آزاد،  نظارتمعنادار در مبارزه با فساد دولتی بدون شفافیت بیشتر دولت، وجود نظام 

، چین چهارمین مجمع عمومی از 2014. در اکتبر افتداتفاق نمیآزادی اینترنت و قوه قضائیه مستقل 

گزار کرد. این نشست بر نیاز به ارتقای حاکمیت قانون در چین متمرکز شد اما هجدهمین اجالس حزب را بر

 بر نقش ممتاز حزب کمونیست در نظام حقوقی تأکید کرد.

. را حفظ کرده استاقتصادی  هایچین یک ساختار دولتی ضعیف و نسبتاً غیرمتمرکز برای تنظیم فعالیت

شوند. نتیجه محلی نادیده گرفته می هایمقامات دولت شوند یا از سویقوانین و مقررات اغلب اجرا نمی

زنند. این قضیه به انبوه محصوالت غذایی و ها برای حداکثر کردن سودها قوانین را دور میاینکه، بیشتر بنگاه

شود. نبود ضمانت اجرای شود یا به خارج صادر میمصرفی ناایمن منجر شده است که در چین فروخته می

کم چهار غذایی به فراخوان گسترده فرمول شیر نوزاد آلوده به مالمین منجر شد که دستقوانین ایمنی 

شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت  بیمار کرد. 2008هزار نفر دیگر را در سال  53کودک را کشته و 

در  72کشور جهان قرار دارد که نسبت به رتبه  176در بین  79رتبه چین را  2016الملل برای سال بین

 اندکی بدتر شده است. 2007سال 

 های جمعیتیچالش-7-1-7

فرزندی )که نخستین خصوص سیاست تکهای جمعیتی چین، بهکنند اثر سیاستبیشتر اقتصاددانان ادعا می

دهد. برای مثال، بر اساس اینک تأثیر جدی خود را بر اقتصاد چین نشان میپیاده شد(  1979بار در سال 

تولد در  1.6به  1964تولد در هر زن در  5.8، نرخ باروری چین از حدود 1کینزیی مکتحقیق موسسه جهان

 کار چین تأثیر گذاشته است. سقوط کرد. این مسئله اکنون بر اندازه نیروی 2012
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که اصالحات اقتصادی نخستین بار در چین معرفی گردید وجود نیروی کار انبوه و با اشتغال ناقص هنگامی

در چین  ی کههای. چنین نیروی کار بزرگی به بنگاهشدشمرده میرشد اقتصادی سریع چین  عاملی مهم در

پایان دسترسی داشته باشند و کمک کرد ر نیروی کار ارزان و تقریباً بیکداد به لشمیاجازه کردند فعالیت می

. برخی کردو تولید هدایت گذاری ها را به سمت تقویت سرمایهها سودآورتر شده و در عوض آنتا بیشتر بنگاه

کنند چین در حال از دست دادن این مزیت نیروی کار خود است. جمعیت در سن کار اقتصاددانان ادعا می

میلیون نفر کاهش  3.7گزارش شد که به میزان  2014چین برای سه سال متوالی کاهش یافته است )در 

ل آینده، نیروی کار چین به میزان سا 50کند طی بینی میپیش موسسه جهانی مک کینزییافت(. 

های بسیار کمتر رشد کنند که چنین عواملی به نرخپنجم کمتر شود. برخی اقتصاددانان ادعا مییک

وری تر از رشد بهرهاقتصادی در آینده منجر خواهد شد. با کوچک شدن نیروی کار، دستمزدهای چین سریع

های چینی را کمتر کرده و به جابجایی صنایع رقابتی بنگاه تواند قدرتو سودها افزایش خواهد یافت که می

 گردد.سوی مرزها منجر میای کاربر به آنکارخانه

سرعت در حال پیر شدن در چین منجر شده است. بر اساس فرزندی همچنین به یک جامعه بهسیاست تک

 2020ال دارد که در سال س 60میلیون نفر در سن باالی  180اکنون ، چین هم1بروکینگزگزارش موسسه 

سال در سال  60میلیون نفر خواهد رسید. سهم جمعیتی باالی  360به  2030میلیون نفر و در سال  240به 

ن کار و افزایش نیرسد. با کاهش جمعیت در سدرصد می 27به  2030درصد و در سال  20به  2020

وری کارگران )از قبیل ارتقای نوآوری و هایی برای باال بردن بهرهجمعیت سالمند، دولت چین با چالش

توسعه فناوری پیشرفته( و گسترش مخارج مراقبت سالمت و خدمات سالمندی مواجه خواهد بود. نظام 

 هایی برای دولت ایجاد کرده است.خانوار( چین چالش )ثبت 2هاکو
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 چین در هاکو نهاد -4کادر

معرفی شد که در آن شهروندان چینی بر اساس محل اقامت و  1951ل نظام هاکو چینی )ثبت خانوار( نخستین بار در سا

شدند. هاکو از طریق فرآیند ثبت با مدیریت مراجع بندی میمعیّن طبقه یاقتصاد-یصالحیت دریافت برخی منافع اجتماع

ه هم مرتبط بندی این نظام از دو بخش بشود. طبقهثبت می ،های اجتماعی ارثیعنوان هویتمحلی منتشر شده و به

)کشاورزی و غیر کشاورزی( و محل اقامت )زندگی در مناطق شهری یا  یاقتصاد-یتشکیل شده است: صالحیت اجتماع

سازی کرد. از زمان شروع ویژه در شهرها، این نظام را پیادهروستایی(. دولت چین باهدف تنظیم توزیع جمعیتی، به

ر اجازه یافتند تا روستاهای خود را برای کار کردن در شهرهایی نظیر ، صدها میلیون نف1979اصالحات اقتصادی در سال 

درصد( کل  36سوم )میلیون نفر یعنی چیزی حدود یک 274تعداد کارگران روستایی  2014شانگهای ترک کنند. در سال 

ها معموالً از کنند، آنکنند زندگی نیروی کار چین بود. هرچند این کارگران اجازه داشتند در شهرهایی که در آنجا کار می

شوند. این موضوع کارگران کودکان، محروم می یبرا یهپا یالتمستمری، بیمه سالمت و تحص یرنظ ی،حقوق اجتماع یافتدر

انداز کنند. به دلیل آرزوی چین برای را مجبور کرد تا سطح زیادی از درآمدشان را برای پرداخت بهای این خدمات پس

های جمعیتی و افزایش مصرف داخلی، دولت چین اکنون به فکر ت خود، مقابله با اختالفسازی جمعیافزایش شهری

 سازی اصالحات جدید در نظام هاکو است.پیاده

 اهداف اقتصادی کنگره نوزدهم حزب کمونیست چین -7-2

 اظهار داشت که سوسیالیسم با 2017در گزارشی به نوزدهمین کنگره حزب در نوامبر  جمهور شییسرئ

کند تا یک های چینی وارد عصری جدید شده است. او اظهار داشت که چین با قدرت تالش میویژگی

بشود. اهداف اصلی شامل تقویت سطح  2050تا سال « هاجامعه تقریباً پررونق و شکوفا در همه جنبه»

روستا(، -فقیر و شهر-فاصله ثروتمند مثالًنابرابری درآمد ) مسئلهزندگی برای فقرا و روستائیان، توجه به 

پیشران اقتصاد، تقویت بخش خدمات، کاهش آلودگی، ترویج نوآوری و  عنوانبهتبدیل مصرف خصوصی 

سازی اقتصادی و بهبود استانداردهای کلی زندگی است. برای مثال، این گزارش به نکات زیر اشاره مدرن

 کند:می

کنیم و ساخت و  یلتبد یفیتباک یکاالها یدکنندهرا به تول ینکرد تا چ تر کار خواهیمیعسرما 

تولید کاالهای پیشرفته را توسعه دهیم، ادغام بیشتر اینترنت، کالن داده و هوش مصنوعی با اقتصاد 

های رشد در مصرف سطوح باال، توسعه نوآوری محور، های رشد جدید و محرکواقعی و تقویت حوزه

های ارزش مدرن و خدمات سرمایه انسانی. ما از اقتصاد سبز و کم کربن، اقتصاد اشتراکی، زنجیره

به  هاآندهی به توسعه صنایع خدمات مدرن و ارتقای صنایع سنتی برای ارتقای آن بخش و شتاب

استانداردهای جهانی پشتیبانی خواهیم کرد. ما صنایع چین را به سمت انتهای باالیی زنجیره ارزش 

های تولیدات پیشرفته در کالس جهانی را کمک جهانی حرکت خواهیم داد و تعدادی از خوشه

 کنیم.می
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دهد و به این نکات گذاری ادامه میکند که چین به اصالحات تجاری و سرمایهگزارش خاطر نشان میاین 

 توجه دارد:

هایی اقتباس خواهیم کرد که آزادسازی در سطح باال را ترویج کند و تجارت و ما سیاست

یس بنگاه به اضافه لیست ممنوعه را تأسکند؛ نظام رسیدگی ملی پیش از گذاری را تسهیل سرمایه

کنیم باز می کامالًکند، بخش خدمات را اجرا خواهیم کرد، که دسترسی به بازار را بسیار تسهیل می

وکارهایی که در کنیم. با همه کسبگذاران خارجی حمایت میو از حقوق و منافع مشروع سرمایه

 برخورد یکسانی خواهد شد. چین به ثبت برسند

 دارد: یدتأکگوناگون اقتصادی  یهابخشاما گزارش بر اهمیت مداوم بخش دولتی و نقش مداوم دولت در 

 یهمجاز سرما یاتو اصالح نظام عمل یدولت یهاییانواع متفاوت دارا یریتمد یها را برانظام ما این

 سازمان یدتجدزیع بهتر، تعدیل ساختاری و دولتی را بهبود خواهیم داد، ما اقدام به برپایی تو

 حفظ را خود ارزش دولتی دارایی که باشیم روزی کنیم شاهدراهبردی خواهیم کرد. ما تالش می

تر شود، بهتر کار کند، یقویابد؛ ما از سرمایه دولتی پشتیبانی خواهیم کرد تا  افزایش حتی و کرده

های حکومتی را یریم تا جلوی از دست رفتن داراییگشود و تمهیدات اثربخشی به کار می تربزرگ

های حقوقی اقتصادی با مالکیت های دولتی، شخصیتبگیریم. ما با انجام اصالحات بیشتر در شرکت

های رقابتی در سطح جهان تبدیل های چینی را به شرکتآوریم و بنگاهمی به وجودمختلط 

 کنیم.می

 بقیه جهانهای خیزش اقتصادی چین برای چالش -8

بزرگ باعث شده است که این کشور  بسیار قدرت اقتصادییک رشد اقتصادی سریع چین و تبدیل شدن به 

های اصلی برای سایر قدرتاطمینان زیادی به الگوی اقتصادی خود پیدا کند. عده زیادی معتقدند چالش

برای چین  یادیمنافع ز للیالمینب ی( حفظ نظام تجار1را متقاعد کنند ) ینکه چ است ینا یهای جهان

در حفظ این  ترفعالنقش رهبری  اینکه نظامی که باعث خیزش اقتصادی چین شده است و ؛خواهد داشت

ترین راه برای چین است تا اصالحات اقتصادی و تجاری بیشتر، مطمئن اجرای( 2گیرد؛ و ) بر عهده را نظام

گذاری باعث تقویت رقابت در چین نع تجارت و سرمایهبه رشد و نوسازی اقتصادش ادامه دهد. کاستن از موا

دهد و نوآوری را ، کارایی اقتصادی را افزایش میدهدیکنندگان کاهش ممصرف یها را براشود، هزینهمی

های چین بنیان چندملیتی خارجی نگران این هستند که تالشهای دانشکند. اما بیشتر شرکتترغیب می

دهی، یارانه یلاز قبوری و فناوری بومی به دخالت بیشتر دولت چین منجر شود )برای تقویت و توسعه نوآ
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های پیشرفته مبتنی بر مالکیت منفی بر بنگاه یرتأثهای تبعیضی( که گذاری و سیاستموانع تجاری و سرمایه

 .گذاردمیفکری در امریکا و اروپا 

ای از موضوعات اقتصادی اصلی متفاوت است. عده روش کنار آمدن با چین درباره ینمؤثرتردرباره  هادیدگاه

که مباحثات  کننددفاع میچین با استفاده از ابزار گفتگو و مذاکره  کردنبازی وارد و دادن سیاست مشارکت 

. سایرین از سیاست ترکیبی شکل بگیرددرباره موضوعات اصلی اقتصادی بلندمدت در باالترین سطوح دولتی 

 وفصلحلهای از رویه تریهمراه با استفاده تهاجم ینورت امکان از راه گفتگو با چکه در ص کنندیم یتحما

. شدهای تجاری غیرمنصفانه چین وارد منازعات سازمان بازرگانی جهانی برای متوقف کردن سیاست

م ی هم هستند که چین را یک تهدید رو به رشد به اقتصاد سایر کشورهای پیشرفته و نظاان، دیگرحالیندرع

بینند و طرفدار سیاستی هستند که قدرت اقتصادی چین را مهار کند و تمهیدات تنبیهی جهانی می تتجار

های صنعتی چین بر با اثر منفی سیاسترا در صورت نیاز بکار بندند تا های تجاری( تحریم یلاز قب)

ابتکار  یلاز قبزا و تبعیضی )های اختاللهای خارجی برخورد کنند یا به این کشور فشار آورند سیاستبنگاه

« قواعد بازی رفتار کند. مطابق»چین مجبور شود  ترتیبینابه( را تعدیل کند و 2025عمل ساخت چین 

های حقوقی چینی )شامل بخش نظامی چین( ای از جاسوسی گسترده سایبری شخصیتهای رسانهگزارش

سر چگونگی واکنش نشان دادن به این اقدام چین که  بر یهایو اروپایی نیز نگرانی یکاییآمرهای علیه بنگاه

 ی جدی به منافع اقتصادی کشورهای پیشرفته است برانگیخته است.دتهدی

کمربند و جاده چین است که چالش جدی در برابر منافع اقتصادی  طرح ابتکاریامریکا همچنین نگران 

زیرساختی در کشورهای گوناگون  یهاپروژه. علیرغم آنکه پشتیبانی مالی چین از بیندیمجهانی خود 

 طرح ابتکاریوجود دارد که چین از  هاینگراننتایج مثبت اقتصادی به همراه داشته باشد، این  تواندیم

خود استفاده کند، مشارکت سایر کشورها در این طرح باعث بدهکار  یهابنگاهبه نفع  عمدتاًکمربند و جاده 

از این طرح برای گسترش نظام اقتصادی خود به سایر کشورها استفاده  که چینشود و این هاآنشدن شدید 

 کند.

پرنفوذ در صحنه جهانی در برخی  یقدرت اقتصادی روزافزون چین باعث شده است تا این کشور به بازیگر

ای و ، اشاعه و گسترش نیروی هستهییوهواآبموضوعات مهم از قبیل همکاری اقتصادی جهانی، تغییرات 

ای کره شمالی تبدیل شود. اقتصاد روبه رشد چین همچنین به این کشور توانایی تقویت موشکی هسته برنامه

 های نظامی خود را داده است.قابلیت
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توان با دیپلماسی آرام شود. آیا میهای پیچیده باال مطرح میهای بسیاری درباره چگونگی حل چالشپرسش

های وادار کرد؟ آیا با توجه به خیزش اقتصادی چین، اهرم ردنرفتار کیا برخورد علنی چین را به بهتر 

سیاسی و اقتصادی سایر کشورها کاهش یافته است و اهرم چین بر سایر کشورها افزایش یافته است؟ آیا 

اند جدی هستند؟ آیا شی جین پینگ رهبران جدید چین درباره اجرای اصالحات جامعی که وعده داده

های دولت که جرای اصالحات اقتصادی جدید را در صورت مخالفت سایر جناحچین قدرت ا جمهوریسرئ

منافعی در حفظ وضع موجود دارند خواهد داشت یا خیر؟ تا چه حد دولت چین مایل به کاهش یا حذف 

( خواهد یحیترج یبانک یهاو وام دهییارانه یلاز قبهای دولتی )های ترجیحی اعطایی به شرکتسیاست

های خارجی در چین گذاری علیه شرکتاصالحات به کاهش چشمگیر در موانع تجاری و سرمایه نیا یابود؟ آ

های گوناگون خواهد شد؟ چین به دنبال تقویت روابط اقتصادی خود با سایر کشورهای جهان به شیوهمنجر 

در  اسیمقبزرگهای زیرساختی مالی پروژه ینتأمو کمک به  مانند مذاکرات توافقات تجارت خارجی

برای منافع اقتصادی کشورهای میزبان و  تبعاتیچه  های ابتکاریطرحکشورهای بسیار زیادی است. چنین 

 کشورهای رقیب چین خواهد داشت؟

اصالحات اقتصادی آهسته  نسبتاًند شدن رشد اقتصادی و آهنگ درباره کُ یتازگبهبرخی تحلیلگران مالی 

ها و صادرکنندگان خارجی برای بنگاه وکارکسب محیطین باورند که چین ابراز نگرانی کردند و بسیاری بر ا

رسد که چین در حال تجدید توازن اقتصاد خود به سمت فاصله بدتر شده است. از طرف دیگر، به نظر می

گذاری ثابت باال، صادرات و صنایع سنگین به سمت اقتصاد مبتنی بر گرفتن از رشد سریع ناشی از سرمایه

چین  ترآهسته ای، رشد اقتصادیبیشتر بر بخش خدمات و نوآوری است. از نظر عده یدتأکبا  مصرف بیشتر

و روشن نیست که آیا مایل  دارد یدتأکآفرینی دولت در اقتصاد یک تحول مثبت است. اما دولت چین بر نقش

های آینده در سال به اجرای آن نوع اصالحات جامع اقتصادی موردنیاز هست که تداوم رشد اقتصادی سالم را

دهند که اگر چین اصالحات جدید را اجرا نکند باعث کند یا خیر. برخی اقتصاددانان هشدار می ینتضم

منفی بر اقتصاد جهانی خواهد  یرتأثشود که در مقابل های آتی میرخوت و عقب ماندن اقتصاد چین در سال

 گذاشت.
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