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: تاری    خ، روندها، چالش ن  ها و پیامدهای آن برای ایاالت متحد آمریکابرآمد اقتصادی چی 

اسد  مهران می 

ده    فشر

  
ً
ن سیاست  40پیش از آغاز اصالحات اقتصادی و آزادسازی تجارت، تقریبا کرد که اقتصاد آن بسیار ضعیف، راکد،  هایی را اعمال یمسال پیش، چی 

ل مرکزی، بسیار نزیر یک    از  کنتر
ً
گذاری خارجی و اجرای اصالحات  روی  تجارت و رسمایهاقتصاد جهاین دور بود. از آغاز باز کردن درها بهاکارآمد و نسبتا

ن در زمره1979بازار آزاد در سال   به   ( واقع GDP)با یک رشد ساالنه تولید ناخالص داخیل    ؛ترین اقتصادهای جهان قرار گرفته استی رشد یابنده ، چی 

ش پایدار یک اقتصاد بزرگ در  گونه توصیف شده است: »رسی    ع، که رسعت آن توسط بانک جهاین این  2018٪ تا سال  9.5توسط  طور م ترین گستر

ن را قادر ساخته است که به ن رشدی چی   800به  طور متوسط، هر هشت سال یک بار تولید ناخالص داخیل خود را دوبرابر کند و  طول تاری    خ«. چنی 

ن به بزرگای عبور از خط فقر کممیلیون نفر بر  ی  گر کاال و دارنده ترین اقتصاد جهان )بر اساس برابری قدرت خرید(، تولیدکننده، معاملهک کند. چی 

ه بزرگ یک تجاری اصیل ایاالت متحد تبدیل کرده اسهای ارزی خارجی تبدیل شده است. این بهترین ذخت  ن را به رسر ن بزرگنوبه خود، چی  ترین  ت. چی 

ی ن بزرگت متحد، بزرگک تجارت کاالهای ایاال رسر ن چی  ن بازار صادرات ایاالت متحد است. همچنی  ی اوراِق بهاداِر ترین دارندهترین منبع واردات و سومی 

ن نرخ بهرهخزانه ن نگه داشیر ن بودجه بدیه فدرال و پایی    ی ایاالت متحد کمک یمداری ایاالت متحد است که به تأمی 
ی

، رشد کند. با رشدیافتگ ن اقتصاد چی 

ن 2018٪ در سال 6.6به  2007٪ در سال 14.2آن بسیار کاهش یافته است؛ از   تولید ناخالص داخیلواقع بینن  پیش (IMF) الملیل پول. و صندوق بی 

ن رشد اقتصادی کندتر 5.5به    2024کرده که این رشد تا سال   برد جدید« را به کار یم  رای آن، عنوان »هنجار را پذیرفته که ب  ی٪ کاهش یابد. دولت چی 

گذاری ثابت و صادرات به خارج متگ است، و رویکرد آن بیشتر به مرصف خصویص داخیل، و لزوم الگوی رشد جدیدی را پذیرفته كه كمتر به رسمایه

 ها برای ایجاد محرک رشد اقتصادی است.  خدمات و نوآوری

ن به ماین  وقنر کشورها به سطح اقتصادی خایص  - متوسط« الزم است    ی درآمد ر شدن در»تلهنظور اجتناب از گرفتاگونه اصالحات برای چی 

شوند. دولت  که قادر به هماهنگ کردن منابع جدید رشد اقتصادی مانند نوآوری نیستند، گرفتار کاهش نرخ رشد اقتصادی یمدلیل آنرسند، ناگهان بهیم

ن از طریق تعدادی از ابتکارات ن    برجسته مانند »ایجاد   چی  ریزی اقتصادی خود قرار داده است؛ طرج که  ا در اولویت اصیل برنامه«، نوآوری ر 2025چی 

ن در    2015در سال   ن در این بخشبخش اصیل از طریق کمک   10برای ارتقاء و نوسازی تولیدات چی  ده دولت اعالم شد با این هدف که چی  ها  های گستر

هایی به  این باشد. با این حالگران مهم جهیگ از بازی ن تدبت  ن قصد دارد از سیاستای این نگراین طور فزاینده، چنی  های  ها را ایجاد کرده است که چی 

کت ( استفاده کند و رسانجام بر بازارهای جهاین مسلط  صنعنر برای کاهش اتکای کشور به فنآوری خارجی )از جمله منع کردن رسر ن های خارجی در چی 

ن که برای منافع اقتصادی ایاالت  )تعرفه( را در مورد سیاست  301حقیقات بند ، دولت ترامپ ت  2017  شود. در سال  های نوآوری و مالکیت معنوی چی 

 بر  محسوب یم   مند زیانمتحد  
ً
ن    250شود، آغاز کرد. متعاقبا ن متقابال تعرفه25میلیارد دالر واردات از چی  از  هایی ) ٪ تعرفه اعمال کرد، در حایل که چی 

ن اقدامایر باعث کاهش شدید تجارت دو جانبه در سال    110د به ارزش  واردات از ایاالت متح٪( را بر  25٪ تا  5  2019میلیارد دالر  اعمال کرد. چنی 

ن ، پرزیدنت ترامپ اعالم کرد که در حال افزایش تعرفه برای تقریبا همه2019مه    10شده است. در    از چی 
است. یک    ی محصوالت باقیمانده واردایر

، یمحفاظت شده و در حاِل  تضاد تجاری   ن ن ایاالت متحد و چی  ن داشته باشد. نفوذ فزایندهتشدید بی   برای اقتصاد چی 
ی اقتصادی  تواند پیامدهای منفن

ن و سیاست  چی 
د.  توجه کنگره قرار دار   شود پیامدهای قابل توجیه برای ایاالت متحد داشته و از این رو مورد های اقتصادی و تجاری که اعمال یمجهاین

ن یک کت  در حایل که چی  های اقتصادی شده  های آمریکایی است، انتقال ناقص آن به اقتصاد بازار آزاد منجر به سیاستبازار بزرگ و رو به رشد برای رسر

-زارش پیشز ایاالت متحد. این گهای صنعنر و رسقت مالکیت معنوی اشود؛ مانند سیاستاست که برای منافع اقتصادی ایاالت متحد مرصن تلفر یم

ن را ارائه یم  ی رشد زمینه ن را توصیف یماقتصادی چی   برای حفظ رشد اقتصادی را شناسایی یمکند، چالشدهد، ساختار اقتصادی فعیل چی 
ن کند های چی 

ن برای ایاالت متحد بحث یمها، فرصتی چالش و درباره  کند. ها و پیامدهای رشد اقتصادی چی 
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ن از یک کشور   )هنگایم که    1979فقت  به یک قدرت بزرگ اقتصادی در حدود چهار دهه بسیار شکوهمند است. از سال    ی در حال توسعهبرآمد چی 

ن   2017اصالحات اقتصادی آغاز شد( تا سال       (GDP)، تولید ناخالص داخیل چی 
ً
ن ساالنه تقریبا ک  ی بان به گفته  1% رشد داشته است. 10با میانگی 

ن »رسی    ع ، چی 
ش ساالنهترین گس جهاین   2میلیون نفر را از فقر رهانیده است«.   800صاد بزرگ در طول تاری    خ را تجربه کرده و بیش از  ی پایدار یک اقت تر

ن به (، PPP)   عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی جهاین ظاهر شده است. برای مثال، این کشور از نظر عظمت اقتصادی بر اساس برابری قدرت خرید چی 

هتولید ارزش افزوده،   ن منجر به افزایش قابل توجه روابط تجاری دو جانبه با  ی اتجارت کاال و ذخت  رزخارجی رتبه اول را دارد. رشد رسی    ع اقتصادی چی 

ن دو کشور از  اساس داده ایاالت متحد شده است. بر میلیارد دالر در    660به    1980میلیارد دالر در سال   5های تجاری ایاالت متحد، رشد کل تجارت بی 

ن در حال   2018  سال ن بازار صادرایر و بزرگحاضن بزرگ  رسیده است. چی  یک تجاری، سومی  ترین منبع واردات ایاالت متحد است. بسیاری از ترین رسر

کت ن بهرهرسر ن و همچنی   خود در بازار پررونق چی 
وی کار کمهای آمریکایی برای فروش محصوالت صادرایر ات  هزینه برای تولید اقالم صادر مندی از نت 

دهمحور، فعالیت ن دارند. های گستر کت  3ای در چی  ن این عملیات به برجن از رسر الملیل قابل رقابت باقر بمانند  های آمریکایی کمک کرده است تا در سطح بی 

ن کنند. خریدهای کالن اوراق  هزینه را برای مرصفو انواع کاالهای کم ن )که از آوریل  داری آمریکا توس بهادار خزانهکنندگان آمریکایی تأمی    بالغ   2019ط چی 

ن به حفظ نرخ بهره   1.1بر   ن کشی بودجه خود کرده و همچنی  ن ایاالت متحد کمک کرده    یتریلیون دالر شده است( دولت فدرال را قادر به تأمی  پایی 

 4است. 
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ن به ن  برانگیخته است. برجن ادعا یم  گذاران آمریکایی را ی از سیاستعنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی، نگراین بسیار به هرحال ظهور چی  کنند که چی 

ی بازارهای آمریکایی  هزینه را روانهدهد( سییل از کاالهای کمهایی که به تولیدکنندگان داخیل یمهای تجارت ناعادالنه )مانند ارز ارزان و یارانهاز شیوه

 آمر ها، شغل، دستمکند، که اعمال این  شیوهیم
ی

ن  کنند که استفاده برجن دیگر ادعا یم   .کندها را تهدید یمیکایی زدها و استانداردهای زندگ ی روزافزون چی 

کتاز سیاست ن داخیل یا رسر های چینن مورد حمایت دولت، و عدم اقدام موثر در برابر نقض  های تشویفر صنعنر برای حمایت از برجن صنایع معی 

ده )   ی حقوق مالکیت معنویگستر ، تهدی ( و رسقت آن  IPRایاالت متحد  ن ایاالت متحد که  در چی  دی است درجهت تضعیف قابلیت رقابت صنایع 

ن به یک بازار بزرگ و روبهی تحقیق و توسعههزینه شود، منتقدین رشد برای صادرات ایاالت متحد تبدیل یمی باالیی دارند. عالوه بر این، در حایل که چی 

کتی، فرصتگذار های تجاری و رسمایهمانع  اند که بسیاری از مدیع ن را محدود یمههای فروش کاالی رسر کنند کنند، یا آنها را مجبور یمای آمریکایی در چی 

ن مستقر کنند.   تا امکانات تولیدی خود را به عنوان بهای انجام تجارت در چی 

ن اقتصاد روبه ن با تعداددرشد را برای حفظ ثبات اجتمایع بسیار حیایر یمدولت چی  رو است  ههای مهم اقتصادی روبی از چالشاند. با این حال، چی 

گذاری ثابت و صادرات برای رشد های اقتصادی ناهمجور که منجر به عدم اعتماد به رسمایه تر کند، از جمله سیاستتواند رشد آیر آن را آهستهکه یم

بنگاهکننده(، پشتیباین دول اقتصادی )بجای توجه به تقاضای مرصف از  ، سیستم بت  ش شکاف درآانکهای دولنر افزایش  داری ضعیف، گستر مدی، 

ن یم  محیط زیست و فقدان نسنی حاکمیت قانون در چی 
ی

 .شودآلودگ

ن این مشکالت را تصدیق کرده و به اجرای سیاست  هایی جهت افزایش نقش بازار در اقتصاد، تقویت نوآوری، جهت دادن قدرت خرید  دولت چی 

وی محرکهکمرصف ش شبکهی اننده به عنوان نت  ن قتصاد، گستر ی صنایع کمتر آالینده )مانند خدمات(، و مبارزه   اجتمایع، ترغیب توسعهی پوشش تامی 

، متعهد شده است.   با فساد مقامات رسیم دولنر

ن   تعیی 
ً
ن اصالحایر احتماال ن در اجرای چنی  ن یمکننده توانایی دولت چی   رسی    ع اتوانی آن است که آیا چی 

ً
قتصادی ادامه دهد  د همچنان به رشد نسبتا

ن عوض بطور قابل مالحظه  که در یا این ن باعث شده است که این کشور به طور  تری را تجربه خواهد کرد. قدرت اقتصادی روبهای نرخ رشد پایی  رشد چی 

ن ) جادهها شود. ابتکارعمل کمربند و  تی زیرساخ ویژه در توسعههای اقتصادی جهاین بهها و پروژهای درگت  سیاستفزاینده اتژی ( بیانBRIکشر چی  گر استر

ن مایل زیرساخت ن برای تأمی  ن یمبزرگ چی  طور  تواند بهها در رسارس آسیا، اروپا، آفریقا و سایر کشورها است. در صورت موفقیت، ابتکارات اقتصادی چی 

ن  ش دهد و »قدرت نرم« آن را   قابل توجیه بازارهای صادرایر و رسمایه گذاری را برای چی  ی رشد  زمینهگزارش پیشدر سطح جهان افزایش دهد. این    گستر

ن را ارائه یم  برای حفظ رشد اقتصادی را شناسایی یمکند؛ چالشدهد. ساختار اقتصادی فعیل آن را توصیف یماقتصادی چی 
ن ها،  کند. و چالشهای چی 

ن برای ایافرصت  دهد. الت متحد را مورد بحث قرار یمها و پیامدهای رشد اقتصادی چی 

 

 

ن  تاری    خ توسعه  اقتصادی چی 

ن قبل از اصالحات   اقتصاد چی 
ی صدر مائوتسه1979پیش از سال   ن زیر رهتی  از تولید  دونگ، اقتصادی مبتنن بر برنامه، چی 

ی
ریزی یا فرماندیه مرکزی برقرار کرده بود. بخش بزرگ

ل یماقتصادی کشور توسط دولت هدایت و   ل قیمت  شد، که تنظیم اهداف تولید،کنتر ن و تخصیص  مکنتر نابع برای کل اقتصاد را شامل  ها، و تعیی 

ن در کلکتیوهای بزرگ گردآوری شدند. برای حمایت از صنعنر شدن رسی    ع، دولت ی مزرعه، همه1950ی  شد. در دههیم های خانوارهای منفرد چی 

دهگرسمایه  1970و  1960ی  مرکزی در دهه نزدیک   1978اد. در نتیجه، در سال های انساین انجام دپزشگ و رسمایه هایای را در زمینهذاری های گستر

کتبه سه ل نظارت مرکزیچهارم تولید صنعنر توسط رسر شد. بطور کیل  ریزی شده تولید یم مطابق اهداف خروجی برنامه (SOE) های دولنر و زیر کنتر

کت کترسر ن این بود که اقتصاد  گذاری خارجی منع شدند. هد با رسمایههای  های خصویص و رسر  خودکفا باشد. تجارت  ف اصیل دولت چی 
ً
ن نسبتا چی 

 محدود بود به به
ً
ن نیم خارجی عموما ن سیاستشد ساخت یا بهدست آوردن کاالهایی که در چی  وجود  هایی اغتشاش زیادی را در اقتصاد بهدست آورد. چنی 

وجه وجود  هیچم بازار برای تخصیص کارآمد منابع بهشد، مکانیسریزی و اداره یمبرنامه  های اقتصاد توسط دولت مرکزیتر جنبهآورد. از آنجایی که بیش 

کت هنداشت و بنابراین، رسر ن که  کردند وجود داشت )چونی کیم برای تولید بیشتر و یا نگراین برای کیفیت آنچه که تولید یمها، کارگران و کشاورزان انگت 

ن ها بیشتر متوجه اهداف تولید  برنامه ن از سال    شده توسط دولت بودند(. براساس تعیی  ، تولید ناخالص داخیل واقع چی  ن   1978تا    1953آمار دولت چی 

کنند در این ها شک دارند و برجن از آنها حنر ادعا یمگران در درسنر این داده٪ رشد یافته است، اگرچه بسیاری از تحلیل6.7طور متوسط ساالنه  به

، مقامات  بازه ن )بهی زماین بارهدلیل  خصوص در سطوح فریع( به دولت چی  اقتصاددان  ی سطح تولید اغراق یمهای متنوع سیایس اغلب در  کردند. 
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ن رشد واقع تولید ناخالص داخیل ساالنه  ن را در این دوره در حدود  آنگوس مددیسون میانگی  ن در    عالوه بر   5دهد. ٪ نشان یم4.4ی چی  این، اقتصاد چی 

ی صدر  ی را متحملمائو تسهزمان رهتی ده و   1962تا  1958شد، از جمله در دوران جهش بزرگ از سال  دونگ رکود چشمگت  )که منجر به قحیط گستر

 از    6میلیون نفر شد(  45ها منجر به کشته شدن بیش از  بنابر گزارش
ی

ده  مرجو)که باعث هرج  1976تا    1966و انقالب فرهنگ ی سیایس شد و  گستر

 ت مختل کرد(. شد اقتصاد را به 

ن براساس برابری قدرت خرید ) ، تولید ناخالص داخیل رسانه1978تا   1950از سال       شاخیص  PPP ،)7ی چی 
ی

عام برای سنجش سطح استاندارد زندگ

 چینن 1962تا    1958یک کشور، دو برابر شد. با این حال، از سال  
ی

اهش یافت  ٪ ک9.6تا    1968تا    1966٪ کاهش یافت و از  20.3ها تا  ، سطح زندگ

ن در مقایسه با غرب، به1)شکل   در چی 
ی

ل کرد که در شکل طور نمونه با ژاپن، (. عالوه بر این، رشد استانداردهای زندگ ن  نشان داده شده است.  2تتن

 

 

ن تصمیم گرفت با بریدن از سبک سیاست اقتصادی شوروی1976)اندگ پس از درگذشت صدر مائو در سال    1978در سال   به تدری    ج    (، دولت چی 

دازد، با این امید که این امر باعث رشد اقتصادی  روی غرب بت  گذاری بهبه اصالح سیاست اقتصادی براساس اصول بازار آزاد و باز کردن تجارت و رسمایه

 را افزایش دهد. همان
ی

، اقابل توجیه شده و سطح زندگ ن ، دنگ شیائوپینگ، معمار اصالحات اقتصادی چی  ن ی  ظهار داشت: »گربه گونه که رهتی چی 

 8کند چه اهمینر دارد؟«ی سفید؟ رنگ گربه تا زماین که موش را شکار یمسیاه یا گربه

 



 ... ن  نگرش                                                           برآمد اقتصادی چی 

5 
 

  از اصالحات اقتصادیآغ
ن اصالحات اقتصادی بسیاری را آغاز کرد. دولت مرکزی مشوق1979از سال   و این امکان را   ایجاد کرد های قیمت و مالکیت را برای کشاورزان  ، چی 

ی اقتصادی ساحیل را به منظور  ی ویژه از محصوالت خود را در بازار آزاد بفروشند. عالوه بر این، دولت چهار منطقه  نها فراهم ساخت تا بخشر برای آ

ن تأسیس کرد. اصالحات فزونجذب رسمایه ، تقویت صادرات و واردات محصوالِت با فنآوری باال به چی  -استدنبال عدم تمرکز سیتر،  بهگذاری خارجی

ل اقتصادی بنگاهمرحله ویژه تجارت بهگذاری اقتصادی در چندین بخش اقتصادی، به  های استاین و محیل داده  مختلف به دولتهای  ی اجرا درآمد. کنتر

 مجاز به فعالیت و رقابت بر اساس اصول بازار آزاد بودند تا این
ً
د. عالوه بر این،  های دولت مرکزی باشنکه تحت نظر و هدایت برنامهشد که عموما

 .شدند شهروندان برای ایجاد کار و کسب شخیص ترغیب یم

ن شدند، که به آنها اجازه داده شده بود تا بر اساس  های توسعهنوان شهرهای آزاد و منطقهعها و شهرهای ساحیل زیادی بهمنطقه ی اقتصادی تعیی 

ل قیمتبرای جذب رسمایه  های مالیایر و تجاری را اصالحات بازار آزاد عمل کنند و مشوق های دولنر در  گذاری خارجی ارائه دهند. عالوه بر این، کنتر

ده ن مهمت بهای از محصوال طیف گستر ن رفت. آزادسازی تجارت همچنی  ن بردن مانعتدری    ج از بی  ن بود. از بی  های ترین عامل در موفقیت اقتصادی چی 

ی را ترغیب کرد و ورود مستقیم   ن  گذاری رسمایهتجاری، رقابت بیشتر در ی  این  های خارجی را ممکن ساخت. اجرای تدریجی اصالحات اقتصادی در چی 

های این  آورند )و چه سیاست هایی نه( تا بتوانند در سایر منطقهبار یمهای مطلوب اقتصادی بههایی نتیجهد چه سیاستبود كه مشخص شو   هدف

  9ها« است. شیائوپینگ »عبور از رودخانه با لمس ریگ اجرا درآیند؛ روندی كه بنابه اظهار دنگ كشور به

 

: از  ن  تا کنون 1979رشد و تحوالت اقتصادی چی 
ن رشد قابل مالحظهاز    هایی قبل از اصالحات داشته و در بیشتر مواقع از بروز اختاللای نسبت به دورهزمان آغاز اصالحات اقتصادی، اقتصاد چی 

ی کرده است.  ن به، تولید ناخالص داخیل واقع ساالنه2018تا    1979از    10بزرگ اقتصادی جلوگت    3٪ بوده است )به شکل  9.5طور متوسط  ی چی 

ن توانسته است هر هشت سال یک بار اندازه اقتصاد خود را بهاجعه کنید(. این بدان معناست که بهمر  صورت واقع دو برابر کند.  طور متوسط چی 

ن گذاشت. رسانهغاز شد، تأثت  چشمآ  2008کندی اقتصاد جهاین که از سال   ی بر اقتصاد چی  ن در اوایل سال  گت    20گزارش دادند که    2009های چی 

ی چهارم سال  خانه بازگشتند و رشد واقع تولید ناخالص داخیل در سه ماهه دلیل بحران مایل، بهاز دست دادن شغل خود به   با یلیون کارگر مهاجر  م

ن با اعمال یک بسته6.8نسبت به سال گذشته به    2008 ن ا  586ی محرک اقتصادی ٪ کاهش یافت. دولت چی   برای تأمی 
ً
عتبار  میلیارد دالری، که عمدتا

ات شدید  گونه سیاستاین  11های پویل برای افزایش وام بانگ، واکنش نشان داد. کردن سیاستها و سستار زیرساخت ن را قادر ساخت تا با تأثت  ها، چی 

ن   2010تا    2008های چینن مقابله کند. از سال  فرآورده  کاهش تقاضای جهاین برای ٪ بوده است.  9.7طور متوسط  به  ، رشد تولید ناخالص داخیل چی 

کاهش یافته است.   2016٪ در سال  6.7به    2010٪ در سال  10.6با این حال، نرخ رشد تولید ناخالص داخیل برای شش سال متوایل کاهش یافته و از  

دهند هشدار یم٪ کاهش یافت. بسیاری از اقتصاددانان  6.6به    2018٪ افزایش یافت، اما در سال  6.8به    2017قع در سال  تولید ناخالص داخیل وا

ن یط شش سال آینده، هر سال کندتر خواهد شد و در سال   ن بسیاری از    12(. 4یابد )شکل  ٪ کاهش یم5.5به    2024که رشد اقتصادی چی  همچنی 

ن همچنان به اعمال اقدامات  دهند کهاقتصاددانان هشدار یم ها  افزایش تعرفه  از جمله -تنبییه اقتصادی برضد یکدیگر ادامه دهند    اگر ایاالت متحد و چی 

ن یم-ها استو برای مجازات چینن   301که نایسر از اقدام ایاالت متحد تحت بند   ی را تجربه کند. پروژه، اقتصاد چی  های سازمان  تواند کاهش رشد بیشتر

ن را افزایش یم ( که کلیه تعرفهOECDهمکاری و توسعه ) اقتصادی و   ن ایاالت متحد و چی  ن را  تواندهد، یمهای تجارت بی  د تولید ناخالص داخیل واقع چی 

 13کاهش دهد.   OECDهای اقتصادی پایه بینن ٪ نسبت به پیش1.1با  2022-2021در سال 
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ن علت  های رشد اقتصادی چی 
 
ً
را اقتصاددانان رشد رس   غالبا ن  اقتصادی چی  )کهدهند: رسمایهبه دو عامل اصیل نسبت یم  ی    ع  راه   گذاری در مقیاس بزرگ  و  پس  از  انداز داخیل 

ن های خارجی گذاریرسمایه  اند. رسد این دو عامل دست به دست هم دادهشود( و رشد رسی    ع تولید. به نظر یمیم  تامی 
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های اضاقن در اقتصاد شد.  گذاریکه باعث افزایش تولید و افزایش منابع مایل برای رسمایه  د امیانجباالتر در اقتصاد    بازدیهبه  اصالحات اقتصادی  

 نرخ باالیی از پس
ن از لحاظ تاریجن درصدی از تولید  عنوان  انداز داخیل بهآغاز شد، پس  1979انداز را حفظ کرده است. هنگایم که اصالحات در سال  چی 

شد که توسط دولت  ( حاصل یمSOEمتعلق به دولت )   هایهسود موسس   از ها در این دوره  انداز چینن پس  حال، بیشتر د. با این  شیم٪  32ناخالص داخیل  

انداز  منجر به رشد چشمگت  پسشد. اصالحات اقتصادی، که شامل عدم تمرکز تولید اقتصادی است،  کار برده یمهگذاری داخیل ب مرکزی برای رسمایه

ن   کتپسخانوارهای چینن و همچنی  ن بهها شد. در نتیجه، پسانداز رسر ن    مثابه انداز ناخالص چی  ان در بی  ن درصدی از تولید ناخالص داخیل باالترین مت 

 را قادر ساخته تا از سطح باالیی از رسمایهاقتصادهای بزرگ است. سطح باالی پس
ن ان   اندازهای داخیل، چی  ن گذاری داخیل پشتیباین کند. در حقیقت، مت 

ان رسمایه ناخالص انداز پس ن ن بسیار فراتر از مت  ن را به یک وامداخیل چی  دهنده اصیل بزرگ جهاین تبدیل  گذاری داخیل این کشور است، که در نتیجه چی 

ن است. رهوری تولید )یعنن افزایش بهاند که بهرهن نتیجه گرفتهنااقتصاددا شماری از کرده.     وری( عامل اصیل دیگری در رشد رسی    ع اقتصادی چی 

فت  از طریق سوق دادن منابع به سمت مصارف حاصلمند، ب های بهرهپیشر
ً
 توسط دولت  ویژه در بخشاند، بهدست آمدههوری عمدتا

ً
هایی که قبال

ل یم به    تا كشاورزی تولید را رونق بخشید و كارگران را آزاد ساخت    مثال، اصالحات  رایشد، مانند کشاورزی، تجارت و خدمات. ب مرکزی به شدت کنتر

کتدنبال اشتغال در بخش تولیدی ن منجر به ظهور رسر های خصویص( شد که تمایل به  های غت  دولنر )مانند بنگاه تر بروند. تمرکززدایی اقتصادی در چی 

ی نسبت به موسس فعالیت ل    هایههای تولیدی بیشتر بازارمحور و کارآمدتر بودند   شدهمتعلق به دولت که از مرکز کنتر . عالوه بر این،  تند ، داشو بیشتر

وهای رقابت ی از اقتصاد )عمدتا در بخش صادرات( در اختیار نت  های محیل و استاین اجازه داده شد كه بدون دخالت  قرار گرفت. به دولت   گر سهم بیشتر

ن فناوری و    یگذار سیس و اداره كنند. عالوه بر این، رسمایههای مختلفن را تأدولت، بنگاه رد که  فرآیندهای جدیدی را به همراه آو مستقیم خارجی در چی 

 باعث افزایش راندمان شد. 

وع به همگرایی با کشو 
ن رسر ( یم خدمتیافته )از طریق بههای بزرگ توسعهر با این حال، آنجا که توسعه فنآوری چی  ی فناوری خارجی د، سطح  کنگت 

ن به مرکز ور قابل تواند بط، یماشوری آن و بنابراین رشد واقع تولید ناخالص داخیلبهره  خود کندتر شود مگر اینکه چی 
  ی اصیلتوجیه از سطح تاریجن

ویژه چندین مورد در  . چندین اقتصاد در حال توسعه )بهعمیل کند را    یبرای فناوری جدید و نوآوری تبدیل شود و یا اصالحات جامع اقتصادی جدید

( در طول دهه ن ن تا به امروز برای توسعه اقتصاد خود بی برجن از همان سیاستبا اجرا 1970و  1960های آسیا و آمریکای التی  کار برده از  ههایی که چی 

. با این حال، در برجن از مراحل توسعه،  اند قبیل اقدامات تقویت صادرات و ارتقاء و حمایت از صنایع خاص، توسعه و رشد رسی    ع اقتصادی را تجربه کرده

)یا   اقتصادی  این کشورها  رکود  از  را تجربه کردنبرجن  پایدار  با سطوح رشد قبیل( در یک دوره  د، پدیده ای که توسط رشد بسیار کندتر در مقایسه 

به    گذار تصاد در حال توسعه )کم درآمد( قادر به  توصیف شده است. این بدین معنن است که چندین اق   14«تله درآمد متوسط»اقتصاددانان به عنوان  

 )   را نداشتند وری  کسب سطح باالی بهره   توانایی د، اما از آنجا که آنها  بودن یک اقتصاد با درآمد متوسط  
ً
ناکارآمدی ساختاری در    نتوانستند ، زیرا آنها  بخشا

  15. گذار کنند آمد سطح باال  به یک اقتصاد با در نتوانستند اقتصاد را برطرف کنند(، در نهایت آنها  

ن ممکن است اکنون د ن مقطع قرار داشته باشد.    ر چی  ناخالص میل    درآمد ها را با استفاده از روش  کشور   بانک جهاین سطح توسعه اقتصاد چنی 

 (GNIطبقه ) .ن از یک اقتصاد کم درآمد به یک اقتصاد با درآمد متوسط ر  16بندی یم کند ، چی 
ن براساس اعالم بانک جهاین رسید   1997در سال  و به پایی 

ن در  ناخالص میل    درآمد تبدیل شد.  اال  به یک کشور با درآمد متوسط رو به ب   2010و در سال   ن 38/7دالر(    8690)   2017سال  چی  تر از سطح  ٪ پایی 

ن   ن برای تبدیل شدن به اقتصادی با درآمد باال بود. دولت چی  ن یم تواند از آستانه درآمد باال تا سال    کند کهاز این نقطه حرکت یمدرآمد مورد نیاز چی  چی 

دستیایی به رشد نوآوری    هکنند کیم . بدبینان ادعا  تبدیل کند منبع اصیل رشد اقتصادی آینده  نوآوری را به    است که  امیدوار این کشور  عبور کند.    2025

ن دشوار خواهد بود، به ویژه اگر این  کتعمدتا دولنر باشد و محدودیت امر در چی   د. های خارجی تحمیل کنهای جدیدی را بر رسر
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ن  از درآمد ناخالصهای بانک جهاین سنجش ن میل رسانه چی   به دالر آمریکا 2017-2000بی 

ن برای رسیدن به اقتصادی با درآمد باال باید به آن دست یابدخط رسخ رنگ نشانگر سح: یادداشت   یط است که چی 

 

ن یط چند دهه بینن یم( پیشEIUواحد اطالعات اکونومیست ) ان قابل توجیه  یکند که رشد تولید ناخالص داخیل چی  ن  آینده به مت 
 
ند خواهد شد   ک

ن هر دو    2037و در نهایت با نرخ رشد ایاالت متحد تا سال   درصد   1/9همسان خواهد شد )نرخ رشد تولید ناخالص داخیل واقع ایاالت متحد و چی 

ن خواهکند تولید ناخالص داخیل ایاالت متحد بزرگبینن یمپیش EIU(. برای چند سال پس از آن، ندپیش بینن شده ا  17(. 6د )شکل د بو تر از چی 
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ن در تولید ناخالص  ساالنه نرخ رشد   )به درصد( 2050بینن آن تا و پیش 2019-2018داخیل واقع ایاالت متحد و چی 

ن تمایل خود را برای دور شدن از     « هوشمندتر»به رشد اقتصادی    است،   «رشد رسی    ع و به هر قیمنر بر »  که استوار   اقتصادی فعیل خود   مدل دولت چی 

اتکا ده، که د نشان دا ن  به صنایع با مرصف انرژی باال و آالینده و تکیه بیشتر بر فناوری  ءرصدد کاهش  ن و خدمات است. چی  فته، انرژی ستی های پیشر

ن اعالم کرده است که یم د. )این موضوعات در صفحات بعدی این گزارش با جزئیات بیش خواهد رشد اقتصادی متعادلهمچنی  ی  تری را درپیش بگت  تر

 ر گرفته است.(بحث قرا مورد 

ن   برریس ابعاد اقتصاد چی 

ن بسیاری از تحلیل ن بر ایاالت متحد به عنوان  رشد رسی    ع اقتصاد چی  ین قدرت اقتصادی جهان»گران را به این گمان واداشته است که آیا چی   «بزرگتر

ن موضوع بحث و تبادل نظر گ  «واقع». ابعاد  و در چه زماین   پیشر خواهد گرفت ن اقتصاددانان بوده است. با  اقتصاد چی  ده بی 
معیار دالر آمریكا به  ستر

ن در سال   تریلیون دالر بود كه براساس برآوردهای انجام شده توسط صندوق    13/4به دالر اسیم    2018عنوان نرخ ارز تبدییل، تولید ناخالص داخیل چی 

ن  ن به دالر اسیم    2018 رسانه سال  ایاالت متحد است. تولید ناخالص داخیل   درصد اقتصاد   65/3الملیل پول،  بی    15/3دالر بود که معادل    9608چی 

های چینن )یا سایر كشورها( به دالر  درصد رسانه ایاالت متحد آمریکا بود. بسیاری از اقتصاددانان برآنند كه استفاده از نرخ ارز اسیم برای تبدیل داده

ن و استاندارده یازهآمریكا، بازتاب اند   آنها نسبت به ایاالت م واقع اقتصاد چی 
ی

 تحد نیست.  ای زندگ

ن اندازهنرخ اسیم ارز فقط قیمت ارزهای خارجی را در مقابل دالر آمریکا منعکس یم یکند و چنی  هایی اختالف قیمت کاالها و خدمات در رسارس  گت 

ن مبادله یم    پولآمریکا که به    ، با یک دالر نمونهکند. برای  آن کشور را منعکس نیم ی را در مقایسه با ایاالت متحد یمشود چی  د  و ش ، کاالها و خدمات بیشتر

ن به ن خرید. دلیل این امر این است که قیمت کاالها و خدمات در چی  تر از قیمت کاال و خدمات مشابه درایاالت متحد است. برعکس، قیمت  طور کیل پایی 

( است. بنابراین، ور کیل باالتر از قیمت آنها در ایاال کاالها و خدمات در ژاپن به ط ن شود، کاالها و  ژاپن مبادله یم  به پولبا یک دالر که    ت متحد )و چی 

ی در مقایسه با ایاالت متحد   ن نرخ ارز را براساس قدرت واقع خرید خود نسبت به دالر  خرید. اقتصاددانان تالش یمشود  یمخدمات کمتر كنند تخمی 

 به آن برابری قدرت خرید ) تری از دادهكنند تا بتوانند مقایسه دقیقتهیه  
ً
شود. نرخ ( گفته یمPPPهای اقتصادی در تمام كشورها انجام دهند كه معموال

ن و تولید ناخالص داخیل رسانه آن را افزایش یم  یاندازه  PPPتبدیل   ( اقتصاد چی  ن دهد. براساس داده)تخمینن -ول )که از نظرسنجی الملیل پهای صندوق بی 

ن تقریبا برابریک دوم قیمت آنها در ایاالت متحد است.  نک جهاین استفاده یمای انجام شده توسط باه  کند(، قیمت کاالها و خدمات در چی 
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ن در سال   (  PPPدالر )بر مبنای    تریلیون  25/3تریلیون دالر )دالر اسیم( به    13/4را از    2018تعدیل این اختالف قیمت، ارزش تولید ناخالص داخیل چی 

ن داده  18راجعه کنید(. م   1جدول  دهد )به  افزایش یم ن الملیل پول نشان یمهای صندوق بی  ین  بر ایاالت متحد به  PPPبر اساس    دهد که چی  عنوان بزرگتر

ن از تولید ناخالص داخیل جهاین بر اساس   19پیشر گرفت.   2014اقتصاد جهان در   ٪ در سال  18/3به حدود    1980٪ در سال  2/3از    PPPسهم چی 

ن بار    20. یابد کاهش یم٪  15/3٪ به  24/3از    PPPتولید ناخالص داخیل جهاین بر مبنای    ر حایل که سهم ایاالت متحد از افزایش یافت، د  2017 این اولی 

ن  ین اقتصاد جهان  بزر تواند یمدر تاری    خ نیست که چی  ن به عنوان بزرگتر ن داخل قاب مراجعه کنید(. صعود اقتصادی چی 
ین اقتصاد جهان باشد )به میر گتر

ن بر مبنای  1980ویژه با توجه به اینکه در سال  وده است، بهچشمگت  ب  دهم ایاالت متحد بود )نگاه کنید به  فقط یك  PPP، تولید ناخالص داخیل چی 

 (.  7شکل 

ن  ن 2024بینن کرده است که تا سال الملیل پول پیشصندوق بی   . خواهد بود  PPP٪ بزرگتر از اقتصاد ایاالت متحد بر اساس 56، اقتصاد چی 

 

 
 
ن ا ن اقتصاد چی   فت و خی 

ین اقتصاد جهان در سال  طبق مطالعه ن بزرگتر ٪ 32/9بود که حدود    1820ای که اقتصاددان آنگوس مادیسون انجام داده، چی 

، کشمکش ، جنگویلداد.  داخیل جهاین را به خود اختصاص یم  تولید ناخالص  های  های داخیل، دولتهای داخیل و خارجی

ن از تولید  ( و سیاستبشر   به دست ای طبیع )برجن از آنها  ضعیف و ناکارآمد، بالی های اقتصادی ناپایدار باعث شد که سهم چی 

ان قابل توجیه کاهش یابد. در سال    PPPناخالص داخیل جهاین بر مبنای   ن ن در تولید ناخالص داخیل  1952به مت  ، سهم چی 

ن در اواخر دهه ویب اصالحات اق٪ سقوط کرد. تص4/9به    1978٪ کاهش یافت و تا سال  5/2جهاین به     ی تصادی توسط چی 

ن به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی جهاین کمک کرد.  1970  شد و به بازآیی چی 
ن  منجر به افزایش رشد اقتصادی چی 

ن در درازمدت ،    Angus Maddison، توسط    2030-1960منبع: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عملکرد اقتصادی چی 

 ،7200 
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ن تولید ناخالص داخیل رسانه سال    PPPسنجش    ا ب ن )از    2018همچنی  ان برابر  دالر افزایش یم  18110دالر(  به    9608چی  ن ٪  28/9یابد، که این مت 

 سال  PPP سطح  
ً
 چینن ها طول یمایاالت متحد بود. حنر با ادامه رشد رسی    ع اقتصادی، احتماال

ی
  ها به سطح ایاالت متحد نزدیک کشد تا سطح زندگ

ین تولیدکنندهشود.   ن طبق نظر بانک جهاین به عنوان بزرگتر ،    یافزودهبرآوردهای ارزش  8شده است. شکل    پدیدار جهان    یچی  ن ناخالص تولید در چی 

ت كه  یدی اس های ارزش افزوده ناخالص منعكس كننده ارزش واقع تول . دادهکند یم بیان    2016تا    2006سال    از ایاالت متحد و ژاپن را به دالر آمریكا  

ن بر  2016کنند(. در سال  و مواد خام اولیه مورد استفاده در تولید را کش یمساخته  در این كشور رخ داده است )یعنن ارزش مواد نیم ، ارزش تولید چی 

ن نقش بسیار مهیم در اقتصاد آن    49/2اساس ارزش افزوده ناخالص   ایاالت    ر مقایسه با د  کشور درصد باالتر از سطح ایاالت متحد بود. تولید در چی 

ن برابر با    صنعنر ، ارزش افزوده تولید  2016. در سال  دارد   متحد  ان در این  در حایل که    . درصد از تولید ناخالص داخیل این کشور بود   28/ 7چی  ن ایاالت   مت 

 21درصد بود.  11/6متحد 
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کت مشاوره Deloitte، 2016پذیری تولید جهاین در سال در فهرست رقابت ن  )یک رسر ن را  بی  ، چی 
الملیل( بر اساس نظرسنجی از مدیران تولید جهاین

ن  به عنوان رقابنر    (. 2010)رتبه چهارم در    بندی کرد، در حایل که ایاالت متحد آمریکا در رتبه دوم قرار گرفت( رتبهر کشو   40ترین تولید کننده جهان )دربی 

د و به رقابنر   2020حد تا سال  که ایاالت مت  بینن کرده اند دهد که مدیران جهاین پیشاین شاخص نشان یم ن پیشر بگت  ترین اقتصاد جهان تبدیل  از چی 

 به دلیل رسمایه  ؛شود 
ً
ن در استعدادعمدتا دانشگاه    وجود وسعه،  و ت  پژوهشر های  ها و فعالیتسطح باالیی از هزینه  رای نمونه،و فناوری )ب  ها گذاری سنگی 

فته(. از  ریفنآو در    زیاد   های درجه یک، و رسمایه گذاری ن به دلیل سطح باالی هزینه  دیگر، در حایل که انتظار یم  سویهای پیشر و    پژوهش رفت چی 

فته، سیاست علوم،    آموختگاندانشاز    زیادی  شمار های دولت برای ارتقاء نوآوری و  توسعه، حرکت به سمت تولید با ارزش و کیفیت باالتر، تولید پیشر

ریاضیات، و  مهندیس  بماند،ک  ی  فناوری،  باقر  با چالش  قدرت صنعنر   مشاهده شد که 
 
اقتصاد ک از جمله  است  روبرو  تولید   ند، کاهشهای مختلفن 

وی کار و افزایش سن جمعیت کشور.  در نتیجه، پیشافزوده و اضافه ظرفیت تولید در چندین صنعت، افزایش هزینهارزش ن  بینن یمهای نت  شود که چی 

   22سقوط کند.  یقتصاد تولیدبه رتبه دوم ا 2020تا سال 

دهبه ) یتر طور گستر اقتصاد  تهیه یمWEF، مجمع جهاین  )براساس یک شاخص(  ک( گزاریسر ساالنه  رتبهند که  و  ارزیایی  رقابت جهاین کل  بندی  به 

ان بهره. این رتبهپردازد یمکشور  اقتصاد یک   ن ن یمبندی براساس عوامیل است که مت  ن  ه آن  کند، کوری یک اقتصاد را تعیی  ن کنندهبه نوبه خود  نت  ی تعیی 

ن اقتصاد  2018در سال    WEFتواند به آن دست یابد. فهرست رقابت جهاین  که یک کشوریم  استسطح رفاه و رونفر   ن را به عنوان بیست و هشتمی  ، چی 

 23. ی دوم را به دست آورد بندی کرد، در حایل که ایاالت متحد رتبه( رتبهکشور   40رقابنر جهان )در میان 

ن    تغیت  مزایای دستمزد و هزینه کار در چی 
ن ممکن است در افزایش دستمزدها نقش داشته باشد. همانطور که در شکل    در سِن اشتغاِل   کاهش جمعیِت  ن    9چی  نشان داده شده است، میانگی 

ن )به دالر آمریکا( در سال  با این حال،    24یم شد. دالر    221 و در مکزیک دالر   32  این مبلغ در ویتنام بالغ بر دالر بود،    55  ،1990  دستمزدهای ماهانه چی 

ن )با  ، متوسط  2018در سال     383٪ باالتر از درآمد درمکزیک ) 158/5دالر( و    238٪ بیشتر از دستمزد در ویتنام ) 316دالر(،    990دستمزد ماهانه چی 

،   یدستمزدهای ماهانه، متوسط 2018تا  2007دالر( بود. از سال  ن  یش یافته است.  ٪ افزا 263چی 

 

ات نرخبه دالر ایاالت متحد ذکر شده  پول میله داده ها به جای  یادداشت: از آنجا ک ات در دستمزدها ممکن است تا حدی منعکس کننده تغیت  با دالر آمریکا باشد. با  پول میل    اند، تغیت 
ن داده  وی کار را به دالر این حال، چنی  خارج از کشور با آن روبرو شوند،    هایفعالیت  ممکن است در   که  ایاالت متحد   های رسمایه گذار کترسر برای    هایی ممکن است قیمت متوسط نت 

 منعکس کند. 

 

ن )   آمریکا در چی 
ن چالِش  2019( در برریس وضعیت کسب و کار در سال  AmCham Chinaاتاق بازرگاین ، افزایش هزینه های کار را به عنوان دومی 

کت های آمریکایی د ن ذکر کرده است ) پیِش روِی رسر ین نگراین خود ذکر کردند(. دریافت٪ از  56ر چی  مقایسه    10شکل    25کنندگان گزارش، آن را بزرگتر
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وی کاردر هر واحد تولید برای کشورهایی که در شکل قبیل ذکر شده است را نشان یم هزینه دهد، که نسبت به سطح ایاالت متحد مشخص شده  های نت 

ن ، هزینه ت2000است. در سال  درصد  سطح ایاالت متحد رسید  75/5به  2018رصد سطح ایاالت متحد بود که در سال د 42/3ولید واحد تولید چی 

 26است. 

 

 . هزینه کار برای یک واحد تولید، که با سطح ایاالت متحد مشخص شده است: یادداشت 

 

ن  ( در FDI -س.م.خ  ذاری مستقیم خارجی )گ  رسمایه   چی 

ن مشوقگذاری و  رسمایهاصالحات مربوط به تجارت و   ن منجر به افزایش رسمایههمچنی  شد.    1990گذاری مستقیم خارجی در اوایل دهه  ها در چی 

جریان بهرهاین  افزایش  اصیل  منبع  بودهها  تجاری  و  اقتصادی  رشد رسی    ع  و  ن  در چی  طبق گزارشوری  سال  اند.  در  بنگاه    445244تعداد    2010ها، 

ن ث( در  FIEگذاری خارجی ) رسمایه وی کار شهری را استخدام یم 15/9میلیون کارگر یا    55/2که    اند بت شدهچی    11همانطور که در شکل    27کنند. ٪ از نت 

ن را به خود اختصاص داده«  گذاری خارجی رسمایه  های بنگاه»نشان داده شده است،   ٪ در  2/3از    سهم . این  اند سهم قابل توجیه از تولید صنعنر چی 

ها مسئول سطح قابل  عالوه بر این، این بنگاه  28٪ سقوط کرد. 25/9به سطح    2011رسید، اما در سال    2003٪ در سال  5/93  بیش از به    1990سال  

ن هستند. در اوج  « های رسمایه»بنگاهخود، فعالیت توجیه از تجارت خارجی چی  ن در   59/7درصد از صادرات و  58/3گذاری خارجی درصد واردات چی 

 این سطح کاهش یافته و به ترتیب در سال   اصرا به خود اختص 2005سال 
ً
 .( 12درصد رسیده است )شکل  43/7و  41/7به   2018دادند، اما متعاقبا
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ن  UNCTADکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ) به گزارش     « )س.م.خ(ذاری مستقیم خارجی گرسمایه»  یدریافت كننده   تریناصیل  هم( چی 

ن در سال    29(. 13تبدیل شده است )نگاه کنید به شکل  س.م.خ  صادرکننده    ترینهم اصیلو  در جهان    139،    2018ورود رسمایه مستقیم خارجی به چی 

تبدیل شده است  میلیارد دالر بوده  ایاالت متحد  از  ن دریافت کننده س.م.خ پس  به دومی  این کشور  از سال    س.م.خخروجی    30. که  ن پس    2005چی 

ن رسعت رشد کرده و برابه ن در سال    س.م.خبیشتر شده است. خروجی  نسبت به ورود س.م.خ    2015سال    بار در   ی اولی  به اوج تاریجن خود   2016چی 

ن در زمینه  2018-2017میلیارد دالر رسید، اما در سالهای  196/1یعنن   ی دولت چی    وررسمایه است دص  یکاهش یافت که از یک سو نمایانگر سختگت 

ن از سوی دیگر    (یه استده رسماچون به نظر ولخرجی بیهو )  ن برای بهو تالش  ها هدف های خارجی به  بدبینن بیشتر دولتنشانگر  وهمچنی  دست  های چی 
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ن  فته و سایر دارایی بنگاه  گرفیر
اتژیک. با وجود های فناوری پیشر ن منبع بزرگ خروجی  این  های استر ن هنوز دومی  به شمار  در جهان )پس از ژاپن(    س.م.خ، چی 

 . آمد یم

 

ن گزارش کرده متفاوت است. UNCTAD های : دادهیادداشت   در زمینه س.م.خ با آنچه که چی 

ن  جهاین    جریانبه نظر یم رسد افزایش شدید   ن برای  مختلفن از جمله سیاست  هایاز عامل های اخت   در سالس.م.خ چی  ها و ابتکارهای دولت چی 

کتتشویق   های  ، فناوری، دانش، مارک«حق مالکیت معنوی»برای دستیایی به    س.م.خ  د از خواهدولت یم این  نایسر شده است.    «جهاین شدن»ها به  رسر

کت ه استفاده کند، تا رسر ه ارزش افزوده در تولید و خدمات سوق دهد، نوآوری داخیل را تقویت کند و مارکمعروف و غت    های های چینن را به سمت زنجت 

کت کت ههای چینن )بهچینن را توسعه دهد و به رسر ( ب ویژه رسر    31. یاری رساند   مهم جهاین   یبانرای تبدیل شدن به رقای دولنر
 
ن و  ک ند شدن اقتصاد چی 

ی تشویق کرده استرا به رسمایه   این کشور   های کارگری،افزایش هزینه کت  ؛گذاری خارجی بیشتر ها برای متنوع کردن ریسک و  به این منظور که به رسر

ش فرصت  ن کمک  گستر ن به کشورهای کم هزینهجایی بنگاهه ، برای جابردها کند و در برجن مو های تجاری فراتر از بازار چی  تر اقدام  های کم رقابنر از چی 

ن )  بازرگاین کند. وزارت   ن در کشورهای    س.م.خ  ، 2018( گزارش داده است که در سال  MOFCOMخارجی چی  ) کشورهای به اصطالح    BRI غت  مایل چی 

ان خروجی    32٪ افزایش داشته. 8/9رد دالر بوده است که نسبت به سال گذشته  لیامی  15/6بالغ بر    «( یک جاده  و   یک کمربند » ن   س.م.خ بعالوه، افزایش مت 

ن سع در تنوع بخشیدن ه ارزی خارجی خود بنماید )که در آوریل    ممکن است به این نتیجه منجر شده باشد که دولت چی   3/1بالغ بر    2019به ذخت 

ینبه عنوان بزرگتر   –تریلیون دالر بود   ن )بر اساس سهام  رسمایه  ین دارنده ارز خارجی جهان(. بزرگتر ( هنگ  2017تا سال    س.م.خ گذاران خارجی در چی 

ن انگلیس ) 33درصد از کل(  52/ 6کنگ )  بنگرید به  ( ٪( بودند ) 3/2درصد( و آلمان )   4درصد( ، سنگاپور )   6/1درصد( ، ژاپن )   10/6،  جزیره ویرجی 

 (. 2 جدول شماره
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اتژی خعوامیل که  ن را هدایت م  س.م.خروجی  اسیر  کننددر چی 

ن در دههیگ از جنبه  اتژی نوسازی و رشد اقتصادی چی 
مستقیم خارجی برای کمک به  گذاری  جذب رسمایه  1990و    1980های  های اصیل استر

بنگاه ن بود. رسمایهتوسعه  کتهای داخیل چی  از کشور بهگذاری رسر این حال، شدت محدود بود های چینن در خارج  با  ن  2000در سال    .  ان چی  ، رهتی

اتژی جدید   کترا آغاز کردند، که سع در تشویق بنگاه  !«جهاین شو »استر (  های اقتصادی چینن )عمدتا رسر گذاری در خارج از  برای رسمایههای دولنر

ده ذخایر ارز کند، انباشت گس گذاری را توجیه یمکه این رسمایه  هایی املترین عکشور را داشت. یگ از مهم ن است. بهتر ، سطح  ی خارجی در چی  طور سننر

 ایمن اما کم بازده، مانند اوراق بهادار خزانهقابل توجیه از این ذخایر در دارایی 
ً
ایاالت متحد رسمایهدهای نسبتا تاری    خ  اری   29گذاری شده است. در 

کت رسمایه2007سپتامتی  ن رسما رسر ن ) ، دولت چی  رهایی   ه سود بیشتر در ذخایر ارزی خود و متنوع سازی ارزی و ور کسب بازد( را به منظ CICگذاری چی 

ین صندوق  ، اکنونکرد به کار  مایه آغاز  میلیارد دالر رس   200با  که    CICدر ابتدا    34. بنیاد نهاد   دالر آمریکا   یاز سلطه های مایل حاکم بر جهان  به یگ از بزرگتر

ن   35. ه است تبدیل شد  یایی به منابع طبیع مانند نفت و مواد معدین است  بود، دست  س.م.خ برای تشویق بیشتر جریان  عامل دیگر که محرک دولت چی 

ن در   ن رشد رسی    ع اقتصادی چی  ن هدف نهایی خود را توسعه بنگاه  36نظر گرفته شده است. که توسط دولت برای تأمی  های رقابنر  رسانجام، دولت چی 

ن در سطح جهاین با مارک کتکرد. رسمایههای خاص خود اعالم  چی  کتگذاری در رسر های چینن  های خارجی یا دستیایی به آنها به عنوان رویسر برای رسر

  های مدیرینر دست آوردن فنآوری، مهارتمنظور بهبه
ً
ن   ی شناخته شده  هایمارک و غالبا کتبی  های های چینن در رقابتالملیل به منظورکمک به رسر

کت رایانهLenovo Group Limited،  2005، در آوریل  برای نمونه.  است   جهاین  ، بخش رایانه، یک رسر   1/75را با قیمت    IBMهای شخیص  ای چینن

ین مقصد برای    37میلیارد دالر خریداری کرد.  مایل چینن توسط سهام در سال     س.م.خهای تجمع  خروجی مهمتر از کل(،    %54/2، هنگ کنگ ) 2017غت 

ن بریتانیا %13/9جزایر کیمن )   (. 3جدول بنگرید به  ( بود ) %3/7(، و ایاالت متحد ) %6/7)   (، جزایر ویرجی 
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  2017بندی هفت مقصد برتر سهام خروجی س.م.خ چینن تا سال یادداشت: رتبه

 

ن بریتانیا و جزایر کیمن یم   ،چینن که به هنگ کنگ  س.م.خسطح قابل توجیه از    به جای دیگری هدایت یمجزایر ویرجی 
ً
شوند. موسسه  رود احتماال

پر آم اینتر ) ریکایی  ن  پایگاه ردیاب رسمایه  ،( AEIاندیشکده  ایز   چی 
برای ردیایی جریانCGIT) گذاری جهاین را   )  ) نهایی تا مقصد  کت مادر  )از رسر های واقع 

ن به ارزش  رسمایه   CGITهای پایگاه. دادهایجاد کرده است  گذاری چینن در سطح جهانرسمایه را ردیایی یممیلیون دالر یا بی   100گذاری خارجی چی 
کند  شتر

اوراق قرضه  رسمایه»عنوان  )که از آن به ن گذاری غت    CGITهای  چینن متفاوت است. داده   س.م.خهای خروجی  ها با دادهاین داده  38شود(. یاد یم  «در چی 

ین مقصدها، نشان یم ِ گذاریدهد این مبالغ از کل رسمایهدر مهمتر ن از  غت  اوراق قرضه  های خارجی   127/7ایاالت متحد ) شامل    2017تا    2005ای چی 

الیا )  بنگرید به شکل  دالر( شده است )  53/8میلیارد دالر( و روسیه )   61/2میلیارد دالر(، برزیل )   75لیارد دالر(، انگلیس ) می  103/7میلیارد دالر(، استر

14 .)39 

 

ن که متگ به ها با دادهدهمیلیون دالر یا بیشتر است. این دا 100ها شامل س.م.خ و با ارزش یادداشت: داده های مختلف هستند، تفاوت  متدولوژیهای رسیم ایاالت متحد و دولت چی 
ی دارند.   چشمگت 
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ن   الگوهای تجارت کاال در چی 

ن برای تبدیل شدن به یک قدرت تجاری مهم کمک کرد. صادرات کاالهای چینن از  به  ،گذاری تجاریاصالحات اقتصادی و آزادسازی رسمایه   14چی 

تریلیون دالر افزایش    2/1میلیارد دالر به    18فزایش یافت، در حایل که واردات کاال از  ا  2018تریلیون دالر در سال    2/5به    1979یلیارد دالر در سال  م

ن این کشور 15و شکل    4جدول  بنگرید به  یافت )  یک تجاری مهم )و اغلب بز   را   (. رشد رسی    ع تجارت چی  ینبرای بسیاری از کشورها به یک رسر یک  رگتر (  رسر

یک تجاری برای  ها، این کشور  تبدیل کرده است. طبق اظهار چینن  ین رسر ، رشد    2008تا    2000از سال    40بوده است.   2013کشور در سال    130بزرگتر

ن به ترتیب به طور متوسط    یساالنه ،  بحران مایل  دلیل تأثت   ٪ بوده است. با این حال، به24/2٪ و  25/1صادرات کاالها و واردات کاالی چی  جهاین

ن به ترتیب به   ن در سال    11/2و    15/9صادرات و واردات چی  به رشد صادرات به طور   بهبود یافت، و  2011و    2010درصد کاهش یافت. تجارت چی 

ن به  ٪31/9٪ و رشد واردات به طور متوسط 25/8متوسط    بالغ شد. با این حال، از آن زمان به بعد رشد تجارت چی 
 
تا    2012ز سال د. اند ششدت ک

ن به طور متوسط    2014 ان صادرات و واردات به ترتیب    2016تا    2015درصد رشد داشته است. از سال    4/1و    7/2ساالنه  ، صادرات و واردات چی  ن مت 

 16٪ کاهش داشته است )شکل  11/6٪ و  4/7
 
ن( است. ت و سنگ معدا )مانند نفند و کاهش قیمت کااله ( ، که این انعکاس دهنده یک اقتصاد جهاین ک

ن به ترتیب  2017با این حال، در سال   و    9/3به ترتیب    2018٪ رشد یافته است. صادرات و واردات در سال  17/4٪ و  6/7، صادرات و واردات چی 

ن    2001٪ رشد داشته است. درهر حال، در سه ماه اول سال  17/8 گذشته    نسبت به سال٪ رشد داشته است، در حایل که واردات  1صادرات چی 

ن از  1/1 میلیارد دالر رسید. این مازاد یط   297میلیارد دالر به    32به شدت رشد کرد و از    2008تا    2004٪ کاهش یافته است. مازاد تجارت کاالهای چی 

ش یافت و به رکورد  فزای آن ا بعد از در هر چهار سال   ،اینوجود میلیارد دالر کاهش یافت. با  158به  2011سقوط کرد و در سال  ، ساالنهسه سال بعد 

میلیارد دالر در     382و  2017میلیارد دالر در سال    489و    2016میلیارد دالر در سال    611از سقوط به    پیش -رسید    2015میلیارد دالر در سال    679

ن از آلمان پیشر گرفت  2009. در سال  2018سال   ین صادرکننده کاال به همراه ای  و ، چی  ن وا  متحد آمریکا ت  اال به بزرگتر ردکننده کاال )پس از ایاالت  و دومی 

ین اقتصاد تجارت جهاین )صادرات بعالوه واردات( از ایاالت متحد پیشر گرفت. همانطور که  2012متحد( تبدیل شود. در سال   ن به عنوان بزرگتر ، چی 

ن در صادرات کاالهای جهاین از    17در شکل   افزایش یافت ، اما در سال   2015در سال    ٪14/1به    1990٪ در سال  2نشان داده شده است، سهم چی 

 ٪ کاهش یافت. 13/2به  2017٪ و در سال 13/4به  2016

 



 ... ن  نگرش                                                           برآمد اقتصادی چی 

19 
 

 

ات نرخ ارز اثر بپذیردیادداشت: داده  ها به دالر آمریکا است که ممکن است از تغیت 

 

ات نرخ ارز اثر یادداشت: داده  بپذیردها به دالر آمریکا است که ممکن است ازا تغیت 
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   تخمینن است.  2017ها برای  دادهشت: یاددا

 

کای  ن  عمدهرسر  تجاری چی 
یک عمده تجاری خود در سال  داده  5جدول   ن در مورد هفت رسر   28کل( را ذکر کرده است. اینها   )بر اساس تجارت   2018های رسیم تجارت چی 

قر ) کشورهای آسیای جنو گروه    کشورعضو   10(، ایاالت متحد،  EU28کشور عضو اتحادیه اروپا )  ، هنگASEANب رسر کنگ و تایوان (، ژاپن، کره جنویی

ن عبارت بودند از ایاالت متحد، اتحادیه اروپا، آسه   41شوند. را شامل یم ن  ، در حایل که مهم42آن سه بازار عمده صادرات چی  ترین منبع برای واردات چی 

ن ق داده آن و کره جنویی بودند. طباروپا، آسه  اتحادیه  یکشورها  را با ایاالت متحد ) ، این کشور مهای دولت چی 
ی

میلیارد دالر(،    282ازاد تجارت بزرگ

 را با تایوان )   یمیلیارد دالر( دارد و عدم موازنه  129)   EU28میلیارد دالر( و    274کنگ ) هنگ
ی

میلیارد    74میلیارد دالر( و کره جنویی )   112تجاری بزرگ

ن با بسیار   زرگاین باهای  دالر( گزارش داده. داده کای تجچی  رسد این اختالفات تا حد زیادی نایسر از نظر یماری خود تفاوت قابل توجیه دارد. بهی از رسر

ن از طریق هنگ  یمحاسبه   ینحوه ن بخش عمده  بازرگاین های رسیم  کنگ در دادهتجارت چی  ن است. چی  به  کنگ  ای از صادرات خود از طریق هنگچی 

ن به  کشورهای دیگر   کند، در حایل که بسیاری از کشورهایی که محصوالت آماری حساب یم  هایهدفمنظور  کنگ بههنگرا به عنوان صادرات چی 

ن به حساب را  این وارداتکنند از جمله ایاالت متحد، به طور کیل به لحاظ آماری منشأ کنگ وارد یمچینن را از طریق هنگ  43. نویسند یمچی 

 

ن در سال ها با توجه به کل بازرگاین بندی یادداشت: رتبه کای بازرگاین خود متفاوت است. های تجارت دو جانبه . داده2018 چی  ن اغلب با رسر  چی 
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 کاالهای عمده تجارت چینن  
ی نیاز است، در   وی کار بیشتر  که به نت 

ن باعث شده تا در بسیاری از تولیدایر وی کار ارزان چی   نت 
ن   یصحنهفراواین الملیل راحت رقابت کند. در  بی 

ن را تشکیل یمصوالت کارخانهنتیجه، مح   از قطعات و اجزایی تشکیل شده  ای سهم قابل توجیه از تجارت چی 
ن دهند. مقدار قابل توجیه از واردات چی 

ونیگ مرصقن و رایانه  هایفرآوردهاست که در   ن محصوالیر  صادر یمها مونتاژ شده و سپس  نهایی مانند محصوالت الکتر شود. اغلب، ارزش افزوده چنی 

ن توسط کارگران چینن مونتاژ یمک قابل مالحظه نیست. ده قلم واردات و   ،شوند در مقایسه با ارزش کل محصول هنگام ارسال به خارج از کشور ه در چی 

ن در سال     ( با اعشار دو رقیم ذکر شده است. HTSرفه هماهنگ ) با استفاده از سیستم تع  7و جدول    6به ترتیب در جدول    2018صادرات عمده چی 

ات برقر   ،عمده واردات ن ن آالت و تجهت  ن آالت پردازِش ای، دیگراکتورهای هسته  ، سوخت معدین    ،44شامل ماشی  ن آالت )مانند ماشی    های بخار و ماشی 

ن نیمهخودکار داده ن آالت برای ساخیر ین صادرات چ  ،عکایس  ابزارهای نوری،  ،سنگ معدن  ،ها( هادیها و ماشی  ن  پزشگ یا لوازم جراج. بزرگتر عبارت ی 

، راکتورهای هستهبودند از  ات برقر ن ن آالت و تجهت  ن آالت ای، دیگماشی   پالستیک و وسایل نقلیه.  ،مبلمان ،های بخار، ماشی 

 

 ، اعشار دو رقیم، سیستم تعرفه هماهنگ  2018قلم واردات عمده در سال  10یادداشت: 

 

 

 ، سیستم تعرفه هماهنگ ، اعشار دو رقیم 2018قلم صادرات عمده در سال   10یادداشت: 
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ن در مواجهه با چالش های بلند مدت  اقتصاد چی 

ن در حال بازسازی اسایس مدل اقتصادی خود است. سیاست  در حال حاضن چی 
ً
ایجاد رشد اقتصادی رسی    ع به هر     برای  هایی که در گذشته اساسا

ن سیاسگرفته یم به کار    ،قیمنر   شدید  هایی هزینه تشدند، بسیار موفق بودند. با این حال، چنی 
ی

،  ]محیط زیست[های زیادی دربرداشته است )مانند آلودگ

کت ن بدیه رسر ش نابرابری درآمدی، تولید بیش از حد در بسیاری از صنایع، یک سیستم مایل ناکارآمد، باال رفیر در اقتصاد( و   شدید ها و عدم تعادل گستر

ن دلیل الگوی رشد قدیم  به نظر بسیاری از اقتصا ن به دنبال ایجاد یک مدل رشد جدید )    ددانان دیگر مدیل به همی  (  « هنجار جدید» پایدار نیست. چی 

ی بر مرصف خصویص و نوآوری بعنوان محرک( را تقویت یمیتر است که رشد اقتصادی پایدار )و کم هزینه ن  کند که تأکید بیشتر های جدید اقتصاد چی 

ن قادر به اجرای مؤثر اصالحات کند یملم را تقویت یمدارد. اجرای یک مدل رشد جدید که رشد اقتصادی سا ن باشد مگر اینکه چی  تواند چالش برانگت 

ن اصالحایر گران هشدار یماقتصادی جدید باشد. بسیاری از تحلیل ن یمدهند که بدون چنی  رکود رشد اقتصادی و استانداردهای   ای از تواند با دوره، چی 

یط که اقتصادد  روبرو شود، رسر
ی

ند(. کنند )چند مورد از این چالشیاد یم «تله درآمد متوسط»عنوان  ا انان از آن ب زندگ  ها در زیر مورد بحث قرار یم گت 

 

ن به اقتصاد بازار  گذار   ناقص چی 
ده اقتصادی   ن با وجود سابقه سه دهه اصالحات گستر ن  ، مقامات چینن ادعا یم در چی  رسد  یم  ظر بناست.    «اقتصاد بازار سوسیالیسنر »کنند که چی 

وهای بازار آزاد در اشاره به    منظور از این نکته هنوز هم   با این که  برای کمک به رشد اقتصاد است،    هایی زمینه پذیرش و اجازه دولت به استفاده از نت 
 کند. دولت نقش مهیم در توسعه اقتصادی کشور بازی یم

 

 های دولتی شرکتهای صنعتی و خط مشی 

 ، ن به یگ از فعال»طبق اعالم بانک جهاین  45«. های صنعنر و اداری در جهان تبدیل شده استترین کاربران سیاستچی 

ن اعالم کرده است که در حال حاضن شورای امور   ، در سطح دولت مرکزی و دولت 150000خارجه چی  کت دولنر  46های محیل وجود دارد. رسر

ن را یماز تولید ناخالص داخیل غت  كشاورزی    50% کتاب  به حس توان  چی  های اقتصادی  عالوه بر این، اگرچه تعداد سازمان  47. های دولنر گذاشترسر

های  ها )مانند نفت و معدن، ارتباطات از راه دور، آب و برق، حمل و نقل و بخشهش یافته، ویل آنها همچنان بر تعدادی از بخششدت كادولنر كشور به

( حاكم واز    شوند تشویق یمگذاری در خارج از کشور  های اصیل هستند که به رسمایهشوند، بخشنگه داشته یممحفوظ  د، از رقابت  انمختلف صنعنر

ن هستند. برندگان فهرست  کت  دهد یم نشان    پژوهشیك    48های بازارسهام چی  ،  كه رسر ن كت بزرگ تولیدی در    500٪ از  50های اقتصادی دولنر چی  رسر

ن و  كت برتر بخش خدمات را تشکیل یم 500٪ از 61چی    49. دهند رسر

کت ن نه تنها رسر  ند. اا مطابق با استانداردهای جهاین بسیار بزرگ، بلکه بسیاری از آنهاند های دولنر بازیکنان غالب در اقتصاد چی 
کت بزرگ جهان  500  درباره   2016در سال    ( Fortne)   فورچون   فهرست  کت چینن است )در مقایسه با    103شامل    ،رسر کت ذکر شده در سال    29رسر رسر

ِ   103  از    50(. 2007
کت چینن کت )   75  فورچون   ذکر شده،  رسر ٪ یا بیشتر از سهام آنها است.  50٪ از کل( را شناسایی کرد که در آن دولت مالک  73رسر

میلیون کارگردر استخدام    16/2تریلیون دالر و    20/7هایی به ارزش  ، دارایی تریلیون دالر درآمد داشته  7/2،  2016بنگاه در سال    75در مجموع، این  

کت دیگر چینن در   28. از اند هداشت ن دارند.  یرسد تعداد نظر یم، بهفورچون 500   تفهرس رسر  از آنها پیوندهای مایل با دولت چی 

 

 جهانن فوالد
ن
ن و ظرفیت اضاف  چی 

ن به یک تولیدکننده  ن از  2016تا    2001بزرگ جهاین فوالد تبدیل شده است. از سال    یچی  تن به میلیون    152، تولید فوالد خام چی 

ن در تولید جهاین از    459/9میلیون تن افزایش یافت، یک افزایش    805 ٪ افزایش  50/3٪ به  17/9درصدی. در این دوره، سهم چی 

ن برای خود سهم   ای از افزایش ظرفیت فوالد  در حایل که بخش عمده  51است.   در نظر گرفته٪ از تولید جهاین فوالد را  87/1یافت و چی 

ن در پاسخ به تقاضای ن  داخیل بوده )نایسر از رسمایه  چی  ن در مقیاس بزرگ(، همچنی  یک صادرکننده بزرگ  این کشور را به  گذاری ثابت چی 

ن صادر کننده بزرگ محصوالت تمام و نیمه2015. در سال  ده است تبدیل کر  ن دومی    111/6تمام فوالد )پس از اتحادیه اروپا( با  ، چی 
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یا   از کل مقدار جهاین بود 24/1میلیون تن  با وجود کاهش  ین . یط چند سال گذشته نگرا ٪  افزایش تولید جهاین فوالد  اثر  هایی درباره 

ح شده است. پس از سمپوزیوم اتحادیه اروپا در باره مساله ظرفیت بیش از حد فوالد و مقررات ساختاری مطر   برای فوالد تقاضای جهاین  

نکر و مایکل فرومن )، وزیر بازرگاین ایاالت متحد پنن 2016در بخش فوالد در آوریل   ( نماینده آژانس سیاست تجاری ایاالت USTR پریتر

گ صادر کردند که    نایسر از ظرفیت بیش از حد جهاین »:  رد کاعالم یممتحد بیانیه مشتر
ی

  صنعت فوالد ایاالت متحد گرفتار بحران بزرگ

ن  ل ظرفیت تولید فوالد چی   فوالد اثر مخریی بر  یمو خاطرنشان  « است  ... به دلیل افزایش غت  قابل کنتر
كرد كه افزایش ظرفیت جهاین

ن بیش از ها، كاهش سود صنایع فوالد آمریکا داشته است از جمله كاهش قیمت ن رفیر    52شغل در صنایع فوالد.  13000آوری و ازبی 

ن به شدت توسط نهادهای دولنر در سطح دولت مرکزی و دولتبسیاری از تحلیل  های محیل از طریق  گران برآنند که صنعت فوالد چی 

ن را  شود. این امر بسیاری از بنگاههزینه پشتیباین یمهای کماعتبار و یارانه سازد که حنر در صورت عدم سود دیه  قادر یمهای فوالد چی 

دازند   د تأثت  اخراج به دلیل نگراین در مور اند. دولت  معروف شده  «زامنی »ها به  توسط بعیصن   ها این بنگاه  – و بدیه زیاد به فعالیت بت 

کتبر ثبات اجتمایع،    کارکنان ن رسر  کند.  تماییل ندارد برای چنی 
ی

ن زده شده   ایمطالعه  در هایی اعالم ورشکستگ ، تخمی  ن توسط دانشگاه رنی 

کت ن  است که نییم از رسر کتهای زامنی »های فوالدی چی    مورد یارانه دولنر را منتشر   86از    فهرسنر   USTR،    2016در آوریل    53باشند.   «رسر

کتبه   2014تا    2011کرد که از سال   ین رسر ( ، یگ از بزرگتر کت آهن و فوالد )هنی ن داده شد، کهرسر از گزارشات ساالنه    های فوالدی چی 

کت بدست آمده است.  ن اعالم کرد که قصد دارد یط    2016در فوریه سال    54این رسر   150میلیون تا    100سال آینده    5، دولت چی 

  55شغل را حذف کند.  500000خام را کم کند و  میلیون تن از ظرفیت فوالد 

ن USTR 2016گزارش    در  ،  كه    شود متعهد یمکند »اعالم یم  ،سازمان تجارت جهاین   پایبندی به مقرراتدر رابطه با    ، چی  هیچ برنامه دولنر

ش ظرفیت شبکه فوالد وجود ندارد، وام یا یارانه دولنر رهنمود   ،سیاست، دستورالعمل الزم برای كاهش ظرفیت    داماتو اق   «، برای گستر

کت»موجود، شامل    و  اقدامات فعال و مناسب برای جمع آوری"رسر
ی

" از طریق اعالم ورشکستگ  56به عمل آید.   «دیگر  هایراههای زامنی

 

 

 بخش بانگ تحت تسلط دولت ، اعتبار بیش از حد و بدیه در حال رشد 

 تحت تسلط بانک
ً
ن عمدتا لهای دولنر یسیستم بانگ چی  ن از  گران، مدیران بانكیگ از تحلیل  گفتهدولت است. به    ا تحت کنتر   صف های دولنر چی 

ن برگماری شدهر کاد ان  »اند، كه  های حزب كمونیست چی  ،   2015در سال     57« . اعمال قدرت کنند سازد بر روند وام بانگ  دولت را قادر یمحزب و رهتی

ن از نظر مالکیت متعلق به دولت بودند.  دولنر )از جمله پنج بانک بزرگ    بازرگاین های  هایی که به بانکدرصد سهام دارایی    58پنج بانك بلند مرتبه در چی 

 ، (، سه بانک سیاست گذاری دولنر  68/5درمجموع    تعلق دارند،  د(،و بانکهای تجاری سهایم )جایی که افراد دولنر دارنده سهام اصیل هستن   59دولنر

ن را به خود اختصاص دادهدرصد از کل دارایی  ن است و    60اند. های بانگ در چی   ناچت 
ً
ن نسبتا های از کل دارایی   %1/6مشارکت خارجی در سیستم بانگ چی 

کت  61شود. بانگ را شامل یم  کنند، در حایل  اقدام به دریافت اعتبار ترجیج یمهای دولنر  های اقتصادی دولنر از طریق بانکاین باور وجود دارد که رسر

کت کت  یهای خصویص اغلب باید نرخ بهرهکه رسر ، رسر ن دازند یا از جای دیگر اعتبار کسب کنند. بر اساس یک  تخمی   های اقتصادی دولنر  باالتری بت 

کتاعتقاد بر این است که اغلب    62اند. اص دادهرا به خود اختص  2009های بانگ در سال  تریلیون دالر( از کل وام  1/4عنن  )ی درصد    85   ی دولنر هارسر

گران بر  بسیاری تحلیل 63ها دچار گرفتاری کنند. ها را با افزایش روزافزون عدم بازپرداخت وامکنند ، که ممکن است بانکهای خود را بازپرداخت نیموام

ین نقاط ضعف سیستم بانگ این است که بندی و تخصیص اعتبار مطابق با اصول بازار باشد، مانند ارزیایی فاقد توانایی سهمیه  این باورند که یگ از بزرگتر

ن از سیستم بانگ برای تقویت اعتبار به منظور کمک به تحقق اهداف رشد تولید  ناخالص داخیل خود و در صورت لزوم،    مخاطرات. دولت مرکزی چی 

، مانند دور  ان تأثت  رکودهای اقتصادی جهاین تا    2007. از سال  کند استفاده یم  سپتامتی و بحران مایل جهاین   11ان پس از حمالت تروریسنر  برای جتی

ن بر مبنای  دالر  2016 ٪  125نوان سهم تولید ناخالص داخیل، این سطح از  ( و به ع18٪ افزایش یافته است )نگاه کنید به شکل  218، اعتبار داخیل چی 

ن به عنوان درصد  ها خانوادههای  نشان داده شده، سطح ترکیب بدیه  19ر شکل  ٪ افزایش یافته است. همانطور که د212به   کت ها و دولت چی  ، رسر

ن   2016تولید ناخالص داخیل از اواسط سال   سطح ژاپن و اتحادیه اروپا است. با این حال، سطح    ر از تبا ایاالت متحد و کره جنویی قابل مقایسه و پایی 

ن )به هردوصورت  دالر و در   کوتایه بهبدیه چی 
ً
برجن را گمان بر این است    . شدت افزایش یافته استصدی از تولید ناخالص داخیل( در مدت زمان نسبتا

ن را ایجاد کند. از    یکه امکان دارد در آینده جرقه ن  ه، کل بدیه2016تا اواسط سال    2006اواخر سال  یک بحران اقتصادی در چی  ای بخش غت  مایل چی 

ها مربوط  ای از افزایش آن بدیهاست. بخش عمده  بیشتر شده(  یدرصد   111  یعنن افزایشر ٪ ) 254٪ به  143ناخالص داخیل از  به عنوان درصد تولید  

کت ٪ افزایش( رسیده  64)   2016٪ در اواسط سال  171به    2006٪ در سال  107ها است که به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخیل، از  به بخش رسر

مبنای دالر، بدیه بر  کتاست.  به    3از    های چینن  رسر از    14.8  )یعنن  تریلیون دالر   17/8تریلیون دالر  یافته و در حال حاضن  افزایش  تریلیون دالر( 
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کت بدیه ده باشد ی از ناظران هشدار داده(. بسیار 20های آمریکایی بسیار فراتر رفته است )شکل  های رسر ن ممکن است بسیار گستر اند که رشد اعتبار چی 

ها، رشد آینده را تضعیف کند و باعث ایجاد ظرفیت بیش از حد در بسیاری از صنایع )بخصوص افزایش اعتبار  با افزایش شدید سطح بدیهتواند  و یم

ن  هایی که سودآور نیستند( و کمک به ایجاد حباب )مانند امالک و مستغالت( و کاهش بهره وری با تحقق رفتارهای ترجیج به  بنگاهبرای رسپا نگه داشیر

کت  نر و سایر نهادهای مورد حمایت دولت شود. های اقتصادی دولنفع رسر

 

 

 2016یادداشت: * از سه ماهه دوم سال 
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 2016یادداشت: * از سه ماهه دوم سال 

 

 به دلیل تأثت  بالقوه  های محیل بدیه دولت
ً
ن داشته باشد، عمدتا مشاهده    این کشور ر  به عنوان یک مشکل بزرگ د  ای که ممکن است بر سیستم بانگ چی 

، بسیاری از نهادهای دولتشود یم های  های محیل برای کمک به تحریک اقتصادهای محیل بویژه در حمایت از پروژه. در دوره آغاز رکود مایل جهاین

، وام ن گزارش داد که از پایان سال  2013های کالن گرفتند. در دسامتی  زیربنایی های  ، بدیه دولت2013سال    تا اواسط  2010، دفتر حسابریس میل چی 

ن گزارش داد که بدیه دولت  64تریلیون دالر رسیده است.   3درصد افزایش به حدود    67محیل با     4/3به مبلغ      2015ل  های محیل در سادولت چی 

ض  ا تغیت  دهد و استقراهای محیل ر یط چند سال گذشته دولت مرکزی تالش کرده است تا ساختار استقراض دولتتریلیون دالر افزایش یافته است.  

را محدود سازد دولت ،  براساس برجن گزارش  ، کههای محیل  به دولتهای مطبوعایر تا حدی به دلیل فشار  اقتصادی،   برای رشد رسی    ع  های محیل 

ن بوده است. موفقیت ن را مقرص بسیاری از مشکالت بدیه دولت  ی  بستهرسمایه    اقتصاددانان حساب  65آمت  ن سالداننیم  این کشور چی  ها  د. دولت چی 

ل  هایی را برای ورود و خروج رسمایهمحدودیت ن تعویض  ها اعمال کرده است، که بخشر از آن برای کنتر در برابر دالر  (  Renminbi-RMB)  پول رسیم چی 

ن بر جریان  است. بسیاری بر این باورند که اعمال محدودیتبوده  و سایر ارزها به منظور تقویت صادرات   ازارهای رسمایه موجب تالطم بهای دولت چی 

ن ومانع از استفاده کارآمد از رسمایه، مانند رسمایه گذاری محدود در  ها )مانند امالک و مستغالت( و رسمایهگذاری بیش از حد در برجن بخشمایل در چی 

 ، شده است. برجن دیگر )مانند خدمات( 

 

 ی طیمح ستیز  یهاچالش

 
ن چ  یرشد اقتصاد  یالگو   ن ع سنگ ایبر رشد صن  ی     کنندهبه شدت آلودهو    بر یانرژ بسیار که بخش اعظم آن    دارد   د یتأک  ی 

ی
ن در چ   است. سطح آلودگ   ی 

ن به همراه دارد. دولت چ  مردم  سالمنر   یبرا   یجد  هایوخامت است و خطر همچنان رو به  به منظور    ی 
ً
د غالبا  های انونق  یاقتصاد  عی     رشد رس   پیشتی

ن چ  یطی محستیز  یهاچالشگر نشان ر یز  یهاو گزارش ها هثحاد. د ت  گ یم ده یخود را ناد  یطی مح ستیز   : است ی 

ن تخم  ExxonMobilتوسط    2018گزارش سال   • ن زده که چ  ی  کمک کرده    CO2  رشد انتشار جهاین   به ٪  60حدود    2016تا    2000از سال    ی 

ن است و م  66خواهد گرفت.   شر یاروپا پ هیادمتحده و اتح االت یا نی یترک CO2از سطح  2025آن تا سال  یانهگلخا  یانتشار گازها انت 

ن تخم  2017در سال     OECDگزارش    کی •    بهداشنر   یهانهیهز که  زده    ی 
ی

ن هوا در چ  آلودگ ن به م  2015در سال    ی  دالر،    ونیلیتر   1/4  انت 

 67.  استکشور   نیا ناخالص داخیل د ی٪ از تول7/8معادل 
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کت  2015سال  در مطالعه  کی • ن تخم « رند»توسط رسر   نایسر  یهانه یزد که هز  ی 
ی

ن چ یهوا از آلودگ از   یور و بهره  بهداشنر  ت  )از نظر تأث ی 

   اضاقن ی  هانهیهز گزارش    نی. ا2010تا    2000از سال    ساالنه  ناخالص داخیل  د ی٪ تول6/5  با   برابر استدست رفته(  
ی

 ب یآب و تخر   آلودگ

ن نرا خاک    68کند.   ٪ برآورد یم1/1٪ و 2/1 ،ناخالص داخیل د یدرصد تول بی به ترت ت 

ن انجیدر بندر ت  یی ا یمیمواد ش  یانبار حاو   نیبزرگ در چند  یانفجارها  یرس   ک ی،    2015ت  او   12در   • ن چ  ی   163اتفاق افتاد و جان حداقل    ی 

عنوان اند. بهن فاجعه  دانستهیا  موجب را    یط یمحستی مقررات ز   رابطه با ف دولت در یضعاقدام    مطبوعایر   یهاگزارش  نفر را گرفت. برجن 

ن در چ   مثال، برجن    نسبت به اند و انبار شده  مناطق مسکوین   نزدیک به خطرناک آنقدر    یی ایمیاند که چرا مواد شسؤال را مطرح کرده نیا  ی 

ن م   انت 
ی

 اند.  کرده  نگراین  از انفجارها باشد ابراز  که ممکن است نایسر   فمنطقه نیدر ا یی ایم یش  آلودگ

ن هوا در چ   تیفیمتحد در پکن، که ک  االت یسفارت ا • شده توسط    هیکند )تهو گزارش یم  رصد   هوا از ذرات،  تیفیک  را براساس شاخص  ی 

 ی اکتر روزها  یهوا در پكن برا  تی فی، گزارش داد كه كآور استنگراین   سالمنر   در رابطه با   که(  كایآمر   ست ی ز   طیآژانس حفاظت از مح

را   یی باال   یها، خوانشمتوایلد روز  چن  ساعته( و در یط  24  یک آزمایش تابش)بر اساس    بود   «خطرناک »تا    «ناسالم»از    2013  هیژانو 

ن پا تیفیسطح ک 69بودند.  « معمویلفراتر از شاخص»ثبت کرد که  ن در چ هوا در پکن توسط برجن  یی  ]با الهام   «پسیرپوکالیا»به عنوان  ی 

تردد کند و    لیا را تعطههاز کارخان  شد برجن   وادار ها دولت  طبق گزارش  کهشد    معرقن   م[  -یا آخر زمان  (apocalypseاز واژه آپوکالیپس ) 

ن چ  یها ، رسانه  2013دسامتی    9در    70کاهش دهد. را    ها در جاده  دولنر   یها لیاتومب  تعداد  ن از چ  یمیگزارش دادند که ن  ی  توسط دود    ی 

  شاخص که    2013از روزها در دسامتی سال    یتعداددر گزارش داد که    یمتحد در شانگها  االت یا  عمویم  یکنسولگر   71. پوشانده شده است

شاخص  فراتر از  »  ها خوانش،    2013دسامتی    5  روز از  ساعات    ناسالم بود و در برجن   ار یبس   ا ی خطرناک  در حد    یهوا در شانگها  تیفیک

 ی، تقر   2015تا    2008در پكن، از سال    كا ی سفارت آمر   به بیان  بود.   معمول«
ً
   در   دو سوم روزها   با

ی
 قلمداد   بهداشنر ت  غ   درحد هوا    پكن آلودگ

 72.  اند شده

ن ، سازمان زم  2013سال    هی ور در ف  ن چ  شنایس ی  ن زم  یهاطبق گزارش  ی  ن تخم  شنایس ی  ن چ  ی٪ از شهرها90زد كه    ی  آلوده    نن یرزم یز   یهابآ  دارای  ی 

ن شهر بزرگ چ  500٪ از  1، کمتر از  ا ی بانک توسعه آس  2012طبق گزارش سال    73ند. شتدا    آلوده  ار ی ها آب بس ، که دو سوم آناند بوده دارای هوای با    ی 

ن تعداد در ب  نیمورد از ا  7و    بودند   توسط سازمان بهداشت جهاین   شده  ه یتوصفیت استاندارد  کی ن دولت چ   74ند. دبو قرار گرفته    ا یشهر آلوده دن   10  ی    ی 

ش  ، کاهش استفاده از زغال سنگ با گستر یطی محستی و مقررات ز   ها انونق  یاجرا  ت ی ، تقو   ی اعالم کرده است که در حال اقدام به کاهش مرصف انرژ 

 ندهیآال   ی با هاو کارخانه  برای انرژی عمویم است (  عیانند گاز طبم )   تر پاک   یهااستفاده از سوخت
ی

به مناطق دوردست    ی را از مناطق بزرگ شهر   اد ی ز   گ

   در سطح کیل  متفاویر   هاییجهها نتتالش  نی، گرچه اد کنیم  منتقل
ی

ن در چ  آلودگ ن ، چنیعالوه بر ا  75داشته است.   ی  نده و استفاده کننده  کند یتول  کی به    ی 

ن تم  یانرژ   یاز فناور   بزرگ جهاین  ن ، دولت چ  2017سال    ه یشده است. در ژانو   ل یتبد  ر یپذدیو تجد  ت    ی دالر برا  ارد ی لیم  361  ،2020تا سال    اعالم کرد که  ی 

 76خواهد کرد.  نه یهز  ر یدپذی تجد یانرژ  د یتول

 قانون تیحاکم یفساد و فقدان نسب

ن قانون در چ   تیحاکم  نسنی   فقدان ده دولنر   ی  شده    یگذار ه یرسما  یهاصندوق  نادرست در های  انباشتو    مایل  یهابازیسفته،  منجر به فساد گستر

ن تععامل اصیل    است که  بازار   یوهات  نه ن  « و پاریر بازی دولنر »  اینموارد،    یار ی. در بس است کت  در موفقیت کننده    یی  ن چ  یهارسر از    یار یاست. بس   ی 

کت ن چت در  کار تجار   یی کای آمر   یهارسر  منسجم    ها انونق  را یدانند ز را دشوار یم   ی 
ً
شوند و از  اجرا نیم  ، قراردادها به راحنر ستند ی شفاف ن  ا ی و مقررات معموال

ده دولت در چ  تی حاکم  مستقل(. فقدان نسنی   یی قضا  ستم ی عدم وجود س   لی شود )به دلمحافظت نیم  یمعنو   تی حقوق مالک ن قانون و فساد گستر   ی 

  ابائو ی ن جو  گزارش داد که خانواده    مزیتا  ورک ی و یندر    یکند. مقالهیم  ف یکارآمد کاال و خدمات در اقتصاد را تضع  ص ی خصده و ت رقابت را محدود کر 

ن سابق چ  ر ی)نخست وز  ل    را   دالر   ارد یلیم 2/7حداقل    یی به ارزشها یی دارا  ( ی  ن تخم   پژوهش  کی     77. داشته است تحت کنتر ن زند که بیم  ی    2001  یهاسال  ی 

ن ، چ  2010تا   توسط پروژه    2012در سال    نظرسنجی یک    78. ه استدالر بود  ونیلیتر   3/8  الغ بر در جهان ب  قانوین ت  غ  یهاهیرسما  منبع خروجی   نیبزرگتر   ی 

   ار یکه مقامات فاسد مشکل بس   معتقدند دهندگان  ٪ از پاسخ50گزارش داد که    ویپ  قات ی مرکز تحق  نگرش جهاین 
ی

٪ در سال  39  برابر در هستند )   بزرگ

ن چ  و دولت  ست یحزب کمون  یبرا  د یتهد  نی را بزرگتر   لنر اغلب فساد دو   نن یمقامات چ  79. ( 2008 نظارت بر ضد فساد    دولنر   نده یکنند. نمایم  معرقن   ی 

ن چدر    2012در سال    نگینپیج  یس    دنیاز زمان به قدرت رس  80. اند شدهشناخته  فساد مقرص    امر مقام در   106000تعداد    2009گزارش داد که در سال    ی 

ده ضد فساد انجام   اتاقدامرسی  کی،  ن ها، چده است. طبق گزارشش گستر داد  یمتحد برا االت یا یهمکار  خواهان ی  که به  است  مقام فاسد  150استر

 با   ایسیس  یهاحساب  هی تسو   یعمدتا برا  ضد فساد دولنر   یهاکارزار   از   کنند کهادعا یم  گرانلیاز تحل  یار ی، بس نیاوجود  با    81. اند ختهیگر   این کشور 

شود  منجر یم   او   بيشتر به تحكيم سيایس  یس  گران ادعا یمی كنند كه شيوه ضد فساد رئيس جمهور  از تحليل  بعیصن   82. شود یم استفاده    نامطلوبمقامات  

ن ر اقتصاد چب  منفن   یت  تواند تأثیم   یمبارزه با فساد اقتصاد  فعیل  ت یفعالدهد  نشان یمی موجود  هااز شاخص   ، برجن نیعالوه بر ا  83. تاصالحا   انجام  تا    ی 

تعامیل از  ،  خواهد شد  یدولت مرکز بیشتر  کنند منجر به نظارت  که احساس یم   یی ها پروژه  یت  گیپ  ی برا  از مقامات محیل  برجن   که  لیدل این  بگذارد، به  

ف یاز ناظران معتقدند که پ   ی ار یبس   . دهند خود نشان نیم و    برریس  ستم ی س  ک یدولت،    شتر ی ب  ت یتواند بدون شفافنیم  معنادار در برابر فساد دولنر   ت شر

نتیا  ی توازن، مطبوعات آزاد، آزاد ن ، چ  2014  الدر اکتتی س  84. حاصل شود   مستقل  یی دستگاه قضا  ک یو    نتر ن چهارم  ی  ن هجدهم  پلنوم  ی  کنفرانس حزب    ی 
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ن قانون در چ  تیحاکم تی جلسه بر لزوم تقو   ن یخود را برگزار کرد. در ا ی    شد، اما بر نقش اصیل  د یتأک  ی  ن    قانوین  ستمیدر س   ست ی نحزب کمو رهتی   د یتأکنت 

ن چ  85شد.   غ  ف یضع  ساختار دولنر   ک یاز    ی 
ً
 اعمال نشده    ها انونبرخوردار است. ق  یتصاداق   یهاتی فعال  می تنظ  یمتمرکز برات  و نسبتا

ً
  ا یو مقررات غالبا

د.  نتا سود را به حداکتر برسانکنند جویی یمی ضفهدر هر گوشه و کنار ها از بنگاه یار ی، بس جهیشوند. در نت گرفته یم  دهی ناد توسط مقامات دولت محیل

ن در چ   بنجل   و محصوالت مرصقن   یی امر باعث شده که مواد غذا  نیا مواد   منن یا  هایانونق  یبه خارج از کشور صادر شود. عدم اجرا  ا یبرسد    فروش به    ی 

ده  منجر به فراخواین   ،توسط دولت  یی غذا خشک   یع و ن  یگستر ن آلوده به مالم  شت    بیماری  حداقل چهار کودک و موجب مرگ  ها  ه طبق گزارششد ک  ی 

ن شر شده توسط  منتفساد    درکشاخص  بر اساس  شد.    2008در سال    گر یهزار نفر د  53 ن چ  2016سال    در   المللسازمان شفافیت بی  را از    79رتبه    ی 

ن ب ن کشور و رسزم  176 ی   86. رتبه هفتاد و دوم بود  2007که در سال کسب کرد در حایل  ،ی 

 

 یتیجمع یهاچالش 

ن چ  نر یجمع  یهااستینند که سبرآاز اقتصاددانان    یار یبس  ن نخستکه  )   یتک فرزند  استیس  ژهی ، به و ی    ت  (، تأثبه اجرا درآمد  1979بار در سال    ی 

ن بر اقتصاد چ  قابل توجیه ن یمک   مطالعه مؤسسه جهاین   کی عنوان مثال، براساس  ه است. بهداشت   ی  ن ، میین ن در چ  ی بارور   انت    ر د  مانیزا  5/8از حدود    ی 

اناکنون بر   که،  87افته یکاهش    2012در سال    1/6به    1964هر زن در سال   ن ن کار چ  یو ت  ن  مت  با دستمزد  و    عظیمکار    یو ت  ن  کی گذارد. وجود  یم  ت  تأث  ی 

ن چ  یاقتصاد  عی     در رشد رس   ، عامل مهیم ناذل ن بود. چن  یهنگام آغاز اصالحات اقتصاد  ی  ن چ  یاهبنگاه  بود که  ن یا  یبه معنا  عظییمر  کا  یو ت  ن  ی    ک ی به    ی 

یس   نهیهز کمکار    یو ت  ن  انیپایی   با یتقر   منبع -ه ی، که به نوبه خود باعث رونق رسماکرد کمک    یسودآور   یها برااز بنگاه   ی ار یبه بس   ن یداشته باشند و ا  دستر

ن که چ  ند امدیعاز اقتصاددانان    شد. برجن   د یو تول  یگذار  وی کار   تیمز   ن یدر حال از دست دادن ا  ی  ن ت. طبق گفته دولت چاس  نت  در    ِت یجمعحجم  ،  ی 

ن یعنن  )   این کشور   کارِ   سِن  ن سن  افراد بی  کاهش یافت و    ، اما پس از آن به مدت هفت سال متوایلد یرس  ونیل یم  925به    2011سال( در سال    59تا    16  ی 

ن . دولت چد یرس  2018نفر در سال    ونی لیم  897  به رقم   830به    2030تا سال    و   افتین کاهش خواهد  آ   کارِ   سِن   در   ِت ی که جمع  کند بینن یمپیش  ی 

ن کار در    سِن در   ِت یها به اثبات برسد، جمعنن یبشیپ  نینفر برسد. اگر ا  ونیلیم  700به    2050سال    ا و ت  ونیلیم   ابد ینفر کاهش    ونیلیم  225تواند  یم  چی 

  88(. 2050تا  2011از ) 

ن  به این ترتیب نتیجه سیاست تک فرزندی، یک جامعه به رسعت روبه   ی در چی  ن ، چنگیبروک طبق آمار موسسه    89است. پت    180در حال حاضن    ی 

  60  یافراد باال  ت یبرسد. سهم جمع  ونیلیم  360به    2030نفر و تا سال    ونیلیم  240به    2020تواند تا سال  امر یم  نی سال دارد و ا  60  ینفر باال  ونیلیم

  ، سالخورده  ِت ی جمع  ِش یدر حال كاهش و افزا   فعاِل   ِت ی با وجود جمع  90برسد. صد  در   27به    2030  و تاسال   درصد   20تواند به  یم  2020سال تا سال  

ن دولت چ فتهیپ  هاییو توسعه فناور  ینوآور   شیكارگران )از جمله افزا  یور بهره  شیافزا  یتالش براچالش  با    ی  ش هز شر و   خدمات درماین ی هانهی( و گستر

ن  روبرو خواهد شد.  سالمندان ن ( نهاثبت نام خانوار  - Hukou)   هوکو ستم ی س همچنی  ن دولت  ت   . خواهد کشید را به چالش  چی 

 

ن چ سیستم هوکوی  91ی 

ن اولکه    نن یچ)ثبت نام خانوار(    Hukou  ستمیس شهروندان بر اساس محل    یبندطبقه  یک سیستم،  معرقن شد   1951بار در سال    ی 

 
ی

از  و   زندگ اداره    ثبت نام که توسط مقامات محیل  ند یفرآ  کی   ق یاست. هوکو از طر معینن    جتمایعا-یاقتصاد  یایمزاحق برخورداری 

شده است:    لی دو بخش مرتبط تشک  از   ستمیس  ن یا  یبندطبقه  92. شهروندان است   وراثنر    و ایعاجتم  ت ی هو   تبلور   صادر شده که  شود  یم

 کشاورزیت  غ/ ی)کشاورز   اجتمایع-یاقتصادحمایت    ت ی صالح
ی

ن ولت چ (. دیی روستامناطق  / یدر مناطق شهر   ( و محل سکونت )زندگ   ی 

، صدها    1979در سال    ی. از زمان آغاز اصالحات اقتصادد در مورد شهرها وضع کر   ژه یبه و   تی جمع  عی     توز   میرا با هدف تنظ  ستمیس  نیا

   ونیلیم
ی

  2014که در سال    یی روستابودند. تعداد کارگران    یمانند شانگها  یشهر   هایهکار در منطق  یخود برا  نفر مجاز به ترک محل زندگ

ن چ  یشهرهادر  ن گرچه به چن   93کار بوده است.   یو ت  ٪( از کل ن36سوم )   ک یاز    شیب  یعنن   ،ر نف  ونیلیم  274ند  ردککار یم  ی  اجازه    کارگراین   ی 

یس  محل کار خود اقامت کنند، اما به طور کیل   یشود در شهرهاداده یم    اجتمایعبرجن حقوق  به    از دستر
ی

  مه ی، بمانند حقوق بازنشستگ

پرداخت    یخود را برا  آمد از در   قابل اعتنایی   مبلغکند تا  یم  ناگزیر کارگران را    موضوع  نی. اند امحروم  کودکان  یراب  یی و آموزش ابتدا  درماین 

ن چ   لیانداز کنند. با توجه به تماخدمات پسگونه  نیا ن شهرنش  ت یجمع  شیافزا   یبرا  ی  مرصف    تی و تقو   نر یجمع  یهاینابرابر ، مبارزه با  ی 

ن ، دولت چ داخیل  د. به اجرا درآور هوکو  ستمی در س  ی را دی ر نظر دارد اصالحات جددر حال حاضن د ی 
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  ستی کنگره نوزدهم حزب کنگره حزب کمون  یاهداف اقتصاد 
ن در گزارش نوزدهم  یس  رییس جمهور    ی با و   سم ی الیاظهار داشت که سوس  2017کنگره حزب در نوامتی    ی 

ی
شده است.    ی دیجد  یوارد دوره  نن یچ  یهاژگ

ن اظهار داشت چ  یو    ش ی شامل افزا  تالش خواهد کرد. اهداف اصیل  2050تا سال    «از همه لحاظ با رفاه متوسط    یاجامعه» شدن به    ل یتبد  یابر   ی 

 
ی

ن به نابرابر یی و روستا  ت  افراد فق  یبرا  سطح زندگ ن  ،  نمونهعنوان  )به  یدرآمد  یهای، پرداخیر داخیل  مرصف  تشویق  (،  یشهر -یی و روستا   ا ر فق-ثروتمندانبی 

   شی اقتصاد، افزا محرک  بعنوان 
ی

  کیل  یاو بهبود استاندارده یاقتصاد ینوساز  ،ینوآور  ج ی     ، ترو خدمات، کاهش آلودگ
ی

 94. است زندگ

 کند: م  ان یرا ب ر یز  هایگزارش مورد   نی، ا نمونه عنوان به

ن چ   تا کرد    میکار خواه  تر عی     رس   ما » فتهی پ  ات دیتول  یو توسعه  تیفیک  یکننده   د یعنوان تولبه  ؛ را بسازیم  ی  نتیا  شتر ی ب  ادغامحرک برای  ت  ، شر کالن    با   نتر
،  ینوآور   ر ب  مبتنن   ی، توسعهو باال رشد مرصف متوسط    یهاو محرک  د یرشد جد  ی هانهیزمو تقویت    پرورش ،  با اقتصاد واقع  هوش مصنویع   ها و داده

ایک ن و کم کربن، اقتصاد اشتر  خود در جهت ارتقا و نوسازی آنها  سننر   عی. ما از صناین انسا   هیعرضه مدرن و خدمات رسماتولید و   یهاهت  ، زنجاقتصاد ستی
ن ب  یاستانداردها  سطح   ارتقاء آنها به   یبرا  ،خدمات مدرن  عیدر توسعه صنا  ع ی     تش   جهت در و   کنیم  پشتیباین یم   ع ی. ما صناگماشت  میخواه  همت  الملیل  ی 

ن چ فتهیپ  یدیتول  هایمجموعهاز    یدادرد و تعب  می خواهبه جلو   ارزش جهاین   یهت  زنجو باالی  را تا سطح متوسط    ی  ایجاد خواهیم  را    در سطح جهاین   شر
 «. کرد 

 
ن از آن است که چ   گزارش حایک  : ی استگذار   هیو رسما بازرگانن به دنبال اصالحات   ی 

سازی میل باضافه یک  هینهب   ستم ی ما س  . کرد   می اتخاذ خواه  یگذار   هیو رسما  بازرگاین   لیو تسه  یآزادساز   هایاستاندارد  ارتقاء  یرا برا  یی هااستیس  ما »
یسبرای    ،پیاده خواهیم کرد   قانونپس از   چه پیش و مستقر شده چه  های  برای رسمایه  لیست منفن  و   ،بخش خدمات  شتر ی آسان به بازار، سهولت ب دستر

ن مشاغل ثبت شده در چ ه ی. با کلگذاران خارجی هیرسما  قانوین از حقوق و منافع  تیحما  «شد.  رفتار خواهد  برابر به طور  ی 
 
 کند: م  د ی تأک یمختلف اقتصاد یهاو ادامه نقش دولت در بخش  مداوم بخش دولتر   تی گزارش بر اهم  نیحال، ا  ن یا  با 
کرد. در بخش    میرا اصالح خواه  دولنر   یهاه یعملکرد رسما  ستمی و س  ده یرا بهبود بخش   دولنر   یهایی انواع مختلف دارا  تی ر یمد  یها  ستم یس   ما »
، تعد  عی     توز   راه ، ما در دولنر  اتژ   و سازماندیه  یساختار   ل یبهتر ارزش خود    دولنر   یهایی کرد که دارا  می . ما تالش خواهاشتد  میخواهبر   قدم   کیمجدد استر

فتیتر شدن، پیقو   یبرا  دولنر   یهیرسمااز دهند. ما    شیو افزاکرده  را حفظ     ی ت  جلوگ  یرا برا  یکرد و اقدامات مؤثر   می خواه  تیحما  ،بهتر و بزرگتر شدن  شر
ر داراا مختلط را توسعه داده و    تیمالک  ا ب  هایداد، اقتصاد  می انجام خواه  دولنر   یهادر بنگاه  یشتر یداد. ما اصالحات ب  میانجام خواه  دولنر   یهایی ز ضن

کت  95«کرد.   میخواه  لیتبد جهاین  در سطح قابل رقابت  یهارا به بنگاه  نن ی چ یهارسر
 

ن چ و یک جادهکمربند   یکابتکار عمل     ی 
ن چ  جاده کمربند و  ر عمل  ابتکا ن ( ، همچنBRI)  ی  و    ی اقتصاد  همگرایی   ت یتقو   یبرا  2013(، در سال  OBOR)  «جاده   ک یکمربند ،    کی»با عنوان    ی 

کا  گان یهمسا  ا ( ب یگذار   هیو رسما  بازرگاین ها،  رساختی)مانند ز   اتارتباط الس  در اج  96شد.   یراه انداز   هت  ، اروپا و غقا ی، آفر ا یدر آس  مختلفن   ی تجار   یو رسر

APEC   اظهار داشت:  یس  جمهور  س ی، رئ 2017در نوامتی 

و  پیوند و  خواستار    کمربند و جادهابتکار  » تقو رساختیز   ایجاد   عنن یدارد،    روشنن هدف  مشارکت است  اتصال،     تی ها و 
ی

  ی هااستیس   هماهنگ

ش،  یاقتصاد اتژ تکمی  گستر    وستهیبهم پی  توسعه  تیو تقو   توسعه  یهایل استر
ی

ک. ا  ایی یدست  یبرا   گ ن ابتکار عمل از چ  نیبه رفاه مشتر است، اما متعلق    ی 

همه    یاست، اما برا  قا ی، اروپا و آفر ا ی قاره آس  هایکشور به روی    این کار   تمرکز دارد.    نظر   ندهیدارد، اما به آ  خی    در تار   شه ی ر کار    نیجهان است. ا  همه   به

کا باز است. من اطم اب  کمربند و جادهطرح    یانداز راه  هدارم ک  نانیرسر خواهد    ه یانوسیو اق   ا یآس  یهایهمکار   یبرا  یاتر یتر و پو عیبستر وس  جاد یاعث 

   97«شد. 

ان چ دیدگایه ،BRI یی کا یآمر  گرانل یاز تحل یار یبس  ن متفاوت از آنچه رهتی  .  کنند، دارند یم  ف یتوص ی 

 کند:  یم انیرا ب ر یز  هایمورد ا ی آس قاتیقتح به عنوان مثال ، نادژ روالند، همکار ارشد دفتر میل 

 به عنوان  BRI)   کمربند و جادهطرح  »
ً
ن چ  برنامه( معموال ن تأم   یبرا  ی    ی شود. توسعهدرک یم  ا یسوآدر رسارس اور   یی ربنایز   یهاو ساخت پروژه  مایل  ی 

  پایاپایو مبادالت    یل ، ادغام ماهیرو   یی   بازرگاین ،  یامنطقه   ایسیس  هایهمکاری  تیاست که شامل تقو   BRIاز پنج مؤلفه    گیتنها    قت یها در حقرساختیز 

ی یامنطقه هایهمکاری یانداز پکن برادر خدمت چشم BRIمختلف  یهارفته، مؤلفههمیاست. رو  ن  زیر رهتی   سطح عایل   در  طرح ک ی نیاست. ا چی 

اقتصادی، فکر کیپلماتی ، دایسیآن منابع س  یبرا  یاست که دولت مرکز  را بس   و مایل   ی،   پاسجن موضوع عمد  نیا  است.    هکرد  جیکشور 
ً
به  است    تا
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اتژ   یاقتصاد  یهاچالشفشارهای اقتصادی داخیل و خارجی و  ن با    و خارجی   داخیل   کی استر ن  آن روبرو است و    که چی  در خدمت    یبه عنوان ابزار همچنی 

(    انداز چشم ن و ی پ به عنوان قدریر  PRC)جمهوری خلق چی    کی نی، ابیترت  نیبه ا . ندهیآ  یهادر منطقه در دهه و بالمنازع  شر
 
اتژ ر ب  ا  98« . است یاستر

کت خواهند کرد در آن  که کدام کشورها )و چند کشور(    نی، از جمله اناشناخته مانده است  BRIابتکار عمل    یهااز جنبه  ی ار یبس  ن چ،  رسر   یبراقدر  چ  ی 

ن تأم یک کمربند و یک    (Portal)   درگاه وِب    ، در حال حاضن نمونهعنوان  . به ند ت  گ  قرار یم  BRIتحت    یی خواهد کرد و چه پروژه ها  نه یطرح هز   ن یاعتبار ا  ی 

ن   یجاده ن چ  رسیم  یها، رسانهحال  نیبا ا  99. برشمرده استخود    تی کشور را در وب ساهفتاد    نام  ،دولت چی  اعالم کردند که   2017در دسامتی سال    ی 

ن بکشور و سازمان    86 ن با چ  یتوافقنامه همکار   یکصد  الملیلی  ن چ  کهکرد    انیب  لندناجد رو   100. اند امضا کرده  BRIرا تحت    ی  تا     1  همتعهد شده است ک  ی 

ن ، چستی، به نقل از اکونوم کند   نهیدالر هز   ونیلیتر   1/3 ن کردهدالر     ونیلیتر   4رقم را در حدود    نیا  ی  ن تخم   جهاین   ی و مجمع اقتصاد  ،101است   تعیی    ی 

ن زند که چیم  .102کند  هزینه BRI یدالر برا ونیلیتر  8تواند یم  تیدر نها ی 

ن قدرت نرم چ  سیمایاقتصاد و    ک جاده یک کمربند و ی  ن . چرا بسیار تقویت خواهد کرد   ی    یبراخارجی    بازرگاین از  را    یاست که بازده بهتر   دوار یام  ی 

کت  یکشور برادر خارج از    بازرگاین   د یجد  یها، فرصتدست آورد خود به  یارز   ر یذخا که در    عیصنا  یرا برا  یدیجد  ی ، بازارهاکند   جاد یا  نن یچ  یهارسر

ن نش ت  فق  هایهطق را در من  یاقتصاد  یتوسعه چرخ  و    کند   پیدا   از حد هستند   شیب   تی ظرف  ی اضن داراحال ح ن چ  ی    ن ی ، ااینوجود  با    103. به حرکت درآورد   ی 

امور    ر ی. وز کند   جاد یا  مایل   خطرایر ،  نند ینب  خود را به نفع    كمربند و جاده،  ندهت  گ  یكشورها   ا یوام را بازپرداخت نكنند    ندگانت  گاگر وام  ،تواند ابتکار یم

 : اختپرد ابتکار كمربند و جاده یهاجنبه   از برجن  تقاد ان هب 2017در سخنان خود در اكتتی  لرسونیركس ت، كا یخارجه آمر 

ن چ  ژه ی، به و در منطقه  گرانی ها و اقدامات دتی ما فعال» ن تأم  یو سازوكارها  ، ی  ند  دهیم  كشورها ارائه  نیاز ا  یار یبس   ه ب   که    ایم گرفتهنظر    یر ز را    مایل   ی 

 آنها غا.  ند نکبدیه را به آنها تحمیل یم   از نهایت حجم عظییمدر  و  
ً
در    د یها باپروژهکه    درحایل  . کنند نیم  جاد یشغل ا   هستند کهرساخنر یز های  پروژه  لبا

ن تأمساختار    . کنند یموارد    را   کارگران خارجی   ،رساخنر یز   یهاپروژه  نیا  یاجرا   یبراباشند، اما اغلب اوقات    آفرینان عظییم غلشاقتصادها    نیا به    مایل  ی 

ن به تأم  ایی یاست که دست  شکیل  ن در تأم  فن ی ظر   ار یبس   یهااوقات محرک   غلبو اکند  دشوار یم  ار یآنها بس   یرا برا   ندهیاعتبار آ  ی  کند که یم  جاد یا  مایل   ی 

   104. «شودیمبرای طلبکار  به سهام  بدیه لیو تبد مایل پرداخت ناتواین منجر به 

ن چ ن را ن  یگر ید  ات مهم مایلابتکار   ی  ن چ  ،  2014سال    هیدر ژوئ  برعهده گرفته است.   ت   جاد یا  از   ،جنویی   یقای، هند و آفر هی، روسلی ، به همراه برز ی 

ن چ  یکه مقر آن در شانگها  د ختی دادن  یدالر   ارد یلیم  100  ایبا رسمایه  « توسعه  د یجدبانک  » ن تأم  د یبانک جد  نیاست. هدف ا  ی    ی هاپروژه  یبودجه  ی 

ن ، چ  2014در اکتتی سال  در حال توسعه است.    یدر کشورها  یی ناربیز    ن  ایآس   یهارساختیز   یتوسعه  یبرا  ی دیجد  یدالر   ارد یلیم  100بانک    جاد یا  ی 

 (AIIBرا با هدف تأم ) ن که    IBAI  بانک  . وستند یبه آن پ  انگذار یبن  یپنجاه و هفت کشور به عنوان اعضا  105. د آغاز کر   ا ی در آس  یی ربنایز   یهابودجه پروژه  ی 

گرفته است که به  ن   میتصم  متحد   االت ی، اتا کنون  . استآغاز کرده    بازرگاین   یبراکار خودرا    2016سال    هین است، اعالم کرد که در ژانو مقر آن در پک

AIIB وندد یپب . 

ن ساخت چ  2025 ی 
"  ابتکار  سال  Made in China 2025عمل  در  ، که  چند  گی،  اعالم شد   2015"  اخ  ایزانهپروابلند  یپروژه  نیاز   ت  است که 

ً
افزا  ا هدف    ش یبا 

ن چ  یاتکاو کاهش    ینوآور   ت ی، تقو نن یچ   ی هامارک  دار کردننام،  نن ی چ  عیصنا   ی ر یپذرقابت   دکننده یتول  کی به    این کشور   تبدیلو    خارجی   یهایآور به فن  ی 

ن چ »  2049تا سال    قصد دارد   «ابتکارعملاین »  ،نن یچ  یهارسانه  به ادعای،  106الم شده است اع،  مختلف  یهایور آ فن  جهاین یا برتر  بزرگ    ک یرا از    ی 

تا سال    قطعات  اسایس  یاجزاتولید  ٪ از  40به    ایی یدست  ،برنامه هدف  نی، در ابرای نمونه  107. کند   لیتبد  «جهاین   گر د یقدرت تول  کی به    یدیغول تول

کند  یمعالم  ا  ،منتشر شد   2018سال    ه یطرح که در ژانو   نیا  به روز شده در   ی . نسخهاست در داخل    2025  تا سالاسایس    هیدرصد مواد اول  70  و   2020

ن چ  که و یپ  یکننده   د یبه تول  2025دارد تا سال    قصد   ی  ات  نهیدر زم  شر ن ن ، راه آهن و تجهارتباط از راه دور   تجهت    که صنایع نیو ا  شود   ل یبرق تبد  اتت 

ن چ  کیروبات    ، ی 
 
که دولت    یی ها روش  108. د یاب  ءارتقا   جهاین   به رتبه دوم یا سوم   2520سال    تا   د یجد  یانرژ   مبتنن بر   هینقل  ل یوسا  ع ی، و صناخودکارسازی  ر ب  ا

ن چ ن را در ب  یی هانگراین   ،دررس دارد   به اهداف خود   ایی یدستبرای    ی  کت  ی  که شامل  رسد  نظر یمبه  را یز   ،کرده است  جاد یا  یی کای گذاران آمر استیها و سرسر

کت  شی، افزااز خارج  ویمعنحق مالکیت  و    یور آ فن  د یخر   یبرا  مند هدف  یی هااستی، سداخیل  عی از صنا  پشتیباین ،  بزرگ  یهاارانهی   ی هافشار بر رسر

ن تجارت در چ ازای  به  یور آانتقال فن   یبرا  خارجی  ن چ  یدر بازارها  مشارکت خارجی   ِی کاهش عمد  هدِف   ،رسد به نظر یممهم  و آنچه    . است   ی  است. در    ی 

ن تی، رابرت ال   2017نوامتی    3  خی     در تار   یامصاحبه ن ساخت چابتکار عمل  اعالم  اظهار داشت كه    متحد   االت یتجارت ا  ندهی، نمار ت  چالش    کی»  2025  ی 

ن به  تعهداتدرباره    2017سال      USTRگزارش ساالنه   109. بود   «تجارت جهاین   ستمی ، ژاپن و ساروپا   ی، بلکه براما   ی، نه فقط برایجد  ار یبس    WTO  چی 

) ن چ   تساخ  هایبرنامهداشت که    انیو ب  بود متمرکز شده    ابتکار عملاین  موضوع  به شدت بر   )سازمان تجارت جهاین صنعت  حمایت از از نظر    2025  ی 

هشدار گزارش  ین  ا و  متفاوت است    بسیار به اهداف خود    ایی یدست  یمنابع اختصاص داده شده برا   اسیو مق  جاه طلنی   ، از نظر   WTO  یاعضا  ر یسا  با 
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ن اگر دولت چ  حنر »داد که:   ن چ   ساخت  مندرج در   صنعنر   یهااستیس  هایفهد نتواند به    ی   تبرسد   2025  ی 
ً
  جاد یبازار ا  هایی را در الطم، باز هم احتماال

ی شده هنشان عیاز صنا یار یبس ای برای دستیایی به العادهفوق  تی کند و ظرفیم د یتشد ا ی  110. «ندکیم  جاد یا گت 

 

ن چ یظهور اقتصاد    متحد  االت یا استیس یبرا ی آنهاچالشو  ی 

 
ن چ   یو ظهور اقتصاد  عی     رس   رشد  ن چ  یکه رهتی بزرگ باعث شده    یقدرت اقتصاد  ک ی  به عنوان  ی  پیدا    یشتر یب  نانیخود اطم  یاقتصاد   یبه الگو   ی 

ن است که چ نیا متحد  االت یا اسایس  یهامعتقدند چالش ی ار ی. بس کند    : ند کهرا متقاعد ک ی 

ن تجارت ب   ستمیدر حفظ س  سهیم .1 ن   یرشد اقتصاد  ای در نقش عمدهدارد که    الملیلی  در حفظ آن    یتر فعال  ی نقش رهتی   د ی باو    شتهدا  چی 

 داشته باشد.   ستمیس

ن   ،یو تجار   یاقتصاد  تر فزاینده اصالحات   .2 ن اقتصاد چ   یرشد و نوساز   یراه برا  نیتر مطمی  باعث    یگذار هیو رسما  یتجار   هایانعاست. کاهش م  ی 

ن رقابت در چ  شیافزا  نفعانیاز ذ  یار ی، بس حال  نیخواهد شد. با ا  ینوآور   اد جی و ا  یاقتصاد  بازده  شیافزا،  کنندگانمرصف  یبرا  نهی، کاهش هز ی 

ن چ   یهاند که تالشانگران  یی کایآمر  ،  ها ارانهی)مانند  دولت    شتر یب   یتواند منجر به مداخلهیم  بویم   ی ور آو فن  ی نوآور   ی توسعه  ت یتقو   ی برا  ی 

ن آمضی تبع  یهااستیو س  یگذار هیو رسما  یتجار   هایانعم کتبر    نفن م  یت  تواند تأث  ، که یمشود   ( ت   متحد   االت یا  های صنایع مالکیت معنویرسر

 بگذارد.  

 

ن روش مقابله با چ  نیمؤثرتر   بارهنظرات در  مختلف از    هاینشستاز آنها با استفاده از    وت است. برجن متفا  یموضوعات مهم اقتصاد  یزمینهدر    ی 

ن تعامل با چ  استیس  ی ها از روش  ، همراه با استفاده تهاجیممل در صورت امکانمختلط استفاده از تعا  یهااستیاز س  گر ید  کنند. برجن یم   ت یحما  ی 

ن به س  یبرا  سازمان تجارت جهاین حل اختالف   ن ناعادالنه چ  یتجار   یهااستیپرداخیر ن كه چ  گرانید  111. كنند یم  ، پشتیباین ی    ی برا   یاندهیفزا  د یرا تهد  ی 

ن چ یمهار قدرت اقتصاد یبرا  الش تاز  تیحما  استی، از سدانند یم تجارت جهاین  ستم یو س  متحد  االت یاقتصاد ا ، مانند  یه یو استفاده از اقدامات تنب ی 

بند  تعرفه  ش یافزا برا 301ها در  تأث  ی،  با  ن چ  صنعنر   یهااستیس  منفن   ت  مقابله  کت  ی بر رو   ی  ن چ به  فشار آوردن    ا ی،  یی کای آمر   یها رسر اصالح    رای ب  ی 

ن آم ضی و تبع  ناهنجار   یهااستیس ن چ  خت ساابتکار عمل    د )مانند مور   ت  ن چ  یک جاده یک کمربندمقابله با  از آنها    . برجن کنند حمایت یم  ( 2025  ی  را   ی 

ن چ  مایل   ت یکه حما  کنند. در حایلیم  تلفر   متحد   االت یا   جهاین   یمنافع اقتصاد  یبزرگ برا  چالشر به عنوان   از کشورها    یار ی در بس  رساخنر یز   یهااز پروژه  ی 

ن اند که چکرده  ابراز نگراین   یی کا یر آم گذاراناستی، س شد در اقتصاد داشته با  مثبنر   ج یتواند نتایم خواهد کرد تا به طور عمده   استفاده  جاده و کمربند   از   ی 

د   یهااز بنگاه   ی ها که بدیه  یی کشورها کمر  تواند  یم  جاده و کمربندطرح    در مشارکت  ،  ها شفاف نخواهد بود پروژه  یکه روند اجراو این  ،  خود سود بتی

ن چ  کهنی، و اد را خم کن دارند  یادیز  ش س  یبرا جاده و کمربنداز  ی   کشورها استفاده خواهد کرد.   ر یبه سا خود  یاقتصاد ستمی گستر

   سونیمور  ن یو  : سنده ینو 

 ای آس  یی و دارا گاین زر باامور  شناسکار 
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ن در دسامتی روند اصالحات اقتصادی   1 ن کمیتهی دنگ شیائوپینگ توسط د، با پذیرش پیشنهادهای اقتصا1978چی  ن پلنوم یازدهمی  مرکزی حزب کمونیست   یسومی 

 بود.  1979آغاز شد. آغاز اجرای این اصالحات در سال 
2 World Bank, China Overview, March 28, 2017, available at http://www.worldbank.org/en/country/china/overview.   

کت  3 ن بعنوان بخشر از برجن از رسر ه ها از چی  ن خود، برای قطعات تولیدی که صادر و جای دیگری رسهم )مونتاژ( یم  یزنجت   تامی 
کنند. برجن  شوند، استفاده یمجهاین

ن منتقل کرده ( به چی  ن یم طعات و مواد اولیه را برای رسهماند. آنها ق دیگر، تولید قطعات را از سایر کشورهای )پیش از همه آسیایی  کنند. بندی نهایی وارد چی 
 بنگرید به:   4

CRS Report RL33536, China-U.S. Trade Issues, by Wayne M. Morrison.   
5 The Organization for Economic Cooperation and Development, Chinese Economic Performance in the Long Run, 960-2030, by Angus 

Maddison, 2007.   
6 New York Times, Editorial, Mao’s Great Leap to Famine, December 15, 2010.   

ِ های اقتصادی کشورهای دیگر داده یبرابری قدرت خرید، رویسر است برای سنجش و مقایسه  7
ن ها برای منعکس کردن تفاوت  . در این روش داده یدالر  با تّعی 

 به این روش خواهیم پرداخت.  تفصیلتر در این گزارش بهشوند. پساندر کشورهای مختلف تنظیم یمها قیمت 
« است، بلکه مهم آن است که آیا این سیاست  قول به ظاهر به این معنا است که مهم نیست آیا سیاست اقتصادی »رسمایهاین نقل  8 داری« یا »سوسیالیسنر

ن سطح  یم  موجب رشد اقتصاد و باال رفیر
ی

 شود. زندگ
ان زیادی از این باور رسچشمه یمبرای اجرای اصالحات اقتصادی به]شیائوپینگ[  دنگ  فشارِ کنند که گران ادعا یم بسیاری از تحلیل   9 ن گرفت که این اصالحات  مت 

ن را تقو   ت خواهد کرد. ی موجب رشد اقتصادی شده و از این راه قدرت حزب کمونیست چی 
ن د  10 یصورت چشمبه  «منآنتیان»ر ی  پیامدهای کشتار میدان رشد اقتصادی چی  های  کند شد. بسیاری از کشورها از جمله ایاالت متحد آمریکا، تحریم  گت 

ن در اساس متوقف شدند. نرخ رشد واقع تولید  ن اعمال کردند و اصالحات اقتصادی چی  % در  4.2به  1988% در سال  11.3ناخالص داخیل از اقتصادی برضد چی 
ن کاهش یافتراه افتادند و تحریماصالحات اقتصادی دوباره به   1991ل  % کاهش یافت. در سا3.9به   1990سقوط کرد و در سال   1989ال س   ند های خارجی برضد چی 

 % افزایش یافت. 9.2یا برچیده شدند و تولید ناخالص داخیل واقع این کشور به 
ن   11  2009فوریه   2گردند«،  شان بریمبه میهن  میلیون کارگر مهاجر بیکار  20هوا: » شبکه شی 

12 IMF, World Economic Outlook Database, April 2019.   
13 OECD, Economic Outlook, May 2019, available at https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b2e897b0-

en.pdf?expires=1561458758&id=id&accname=oid011901&checksum=40A52BB1E685ADAB80433EDD227A4D65.   
 ، رشد اقتصادی آن بطور نسنی راکد بوده است. 1980یک اقتصاد پردرآمد تبدیل شود ، اما از اواسط دهه    ژاپن توانست به 14
ی رسانه تولید ناخالص داخیل توسط بانک جهاین است. ها براساس اندازهاین نامگذاری  15  گت 
ن یمیم های آنها ساالنه تنظیمی درآمد رسانه )که آستانهها با توجه به محدوده بندیطبقه 16 شود. اینها شامل اقتصادهای کم درآمد، اقتصادهای با درآمد  شود( تعیی 

، کشورهای با درآمد متوسط رو به باال و کشورهای دارای درآمد باال است.  ن  متوسط رو به پایی 
 شود. های اقتصادی درازمدت باید با احتیاط برریس بینن پیش 17
ن آنها در ایاالت متحد است.  PPPهای داده 18 ن در صورت فروخیر  بیانگر ارزش کاالها و خدمات چی 
ین اقتصاد جهان باقر یم 19  ماند. اگر معیار دالر اسیم آمریکا باشد، ایاالت متحد بزرگتر
ن  20 ، اکتتی الملیل پول، چشمصندوق بی 

 هابینن ، پیش2017انداز اقتصادی جهاین
، در   هایداده 21  سایت. بانک جهاین

https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD 

22  Deloitte، 2016  2016پذیری تولید،  فهرست جهاین رقابت  ، 

 https://www2.deloitte.com/content/ dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/us-gmci.pdf  

 . 2016تامتی ، سپ2017–2016ت، مجمع جهاین اقتصاد، گزارش جهاین رقاب 23
 2019واحد اطالعات اکونومیست، ابزار داده، انتشاردر ژوئن   24
، گزارش برریس وضعیت کسب و کار، ژانویه  25 ن  آمریکا در چی 

 ،  2017اتاق بازرگاین

http://www.amchamchina.org/ 

 . 2019واحد اطالعات اکونومیست، ابزار داده ، انتشار در ژوئن سال   26
ن نامه آماری سال 27  . 2012چی 
ن مشخص یم 28  به عنوان حجم کل محصوالت نهایی صنعنر تولید شده و خدمات صنعنر ارائه شده در یک دوره معی 

ن ان تولید صنعنر توسط دولت چی  ن شود.  مت 

ن   . 2012منبع: سالنامه آماری چی 
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های سازمان  ها محدود به س.م.خ غت  مایل است و دادههای چینن داده یرا بخشر از ی س.م.خ متفاوت است، ز ها در زمینههای چینن های سازمان ملل با داده داده 29

 دهد. داده های س.م.خ در هنگ کنگ را جداگانه گزارش یم UNCTADملل شامل س.م.خ مایل است. 
30  UNCTAD2019گذاری جهاین  ، گزارش رسمایه  ، 
 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf 

های  درصد از خروجی  67،  2010، در سال  AEI / Heritageهای س.م.خ چینن یط چند سال گذشته تغیت  کرده است. برای نمونه، براساس بنیاد بخشترکیب  31
.خ چینن در  یادی از س.مدرصد کاهش یافته که بخشر از آن نایسر از حجم ز  29، این سطح به  2015س.م.خ چینن در بخش انرژی و فلزات بوده است، اما تا سال 

 حمل و نقل، امور مایل، بخش امالک و مستغالت و فناوری است. 
ن هوا، »انستیتوی   32 ، توسعه  ODIسایت شی  ن  ،  2019ژانویه  16بیند«، یم 2018ای پایدار را در سال  چی 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/16/c_137749000.htm 

گذاران چینن ممکن است  گذاران خارجی مانند تایوان منشا گرفته باشد. عالوه بر این، برجن از رسمایهنگ ممکن است از دیگر رسمایهبخش اعظم س.م.خ از هنگ ک 33
ن پرداخته و از سیاستکشور استفاده کنند تا از این راه به رسمایهجایی وجوه در خارج از  ها برای جابهاز این مکان  گذاری ترجیج  های رسمایهگذاری مجدد در چی 

 به عنوان "دورگردی" یم
ً
ن ممکن است غلو شده باشد. استفاده کنند )این عمل را معموال  گویند(. بنابراین، در حجم واقع س.م.خ در چی 

ن ، »صندوق رس  CRS RL34337گزارش  34 «، توسط مایکل اف مارتی  ن  مایه مستقل جمهوری خلق چی 
 میلیارد دالر بود.  810بر  بالغ   CICهای  ، دارایی 2015در پایان سال  35
کت 36 کترسر  های دولنر هستند. های نفت و معدین چینن تحت تسلط رسر
ین سهامدار  37 ن بزرگتر  است.  Lenovoاعتقاد بر این است که دولت چی 
ی استاندارد از اندازه Heritage AEI /متدولوژی بنیاد    38 ل حداقل کند، که معموال شامل مالکیت خارجی یا کاستفاده نیم FDIگت  ل یک نهاد  10نتر ٪ سهم یا کنتر

 است. 
39  CGIT   ن جریان س.م.خ چینن را به ایاالت متحد در سال ن یم2016میلیارد دالر در سال   54/6میلیارد دالر )در مقایسه با   24/5معادل  2017همچنی  زند و  ( تخمی 

ین باعث یم ن باشد. بزرگتر ین مقصد س.م.خ خارجی چی  ن در سال شود ایاالت متحد بزرگتر ازبابت اجاره    HNAپرداخت گروه  2017درآمد ایاالت متحد از چی 
 میلیارد دالر بود.  10/4با قیمت   CITهواپیماهای گروه  

40   China.org.cn  ، ن و ژاپن از  ، 2014ژوئن  18طریق فرهنگ"،  "ارتقاء روابط چی 

http://www.china.org.cn/ opinion/2014-06/18/content_32690843.htm 

41  ASEAN سنگاپور، تایلند و ویتنام یم ، ن ، کامبوج، اندونزی، الئوس، مالزی، میانمار )برمه(، فیلیپی   شود. شامل برونن 
ن به هنگ  42  به جای دیگر ار بخش عمده صادرات چی 

ً
 شود. سال یمکنگ بعدا

ن توسمقایسه داده - "، تفاوت چیست؟  CRS  "RS22640گزارش 43 ن های تجارت ایاالت متحد و چی   ط مایکل اف مارتی 
ات و قطعات مربوطه مانند دستگاه 44 ن  و تجهت 

ن آالت برقر های ضبط و پخش تصویر و صدا و قطعات و لوازم جاننی  های ضبط و تولید صدا، دستگاه این شامل ماشی 
 باشد. ونه کاالها یماینگ

45  : ن ، چی 
 114، صفحه  2012فوریه   27، 2030بانک جهاین

؟«  شورای امور خارجه جمهور  46 ن در زمینه موسسات دولنر ، »چرایی اصالحات چی 
ن ،   2017فوریه   16ی خلق چی 

http://english.gov.cn/news/video/2017/02/16/content_281475569025065.htm 
کت  - کمیسیون برریس اقتصادی و امنینر ایاالت متحد  47 ، تحلییل بر رسر ن ، توسط های دولنر و رسمایهچی  ن  داری دولنر در چی 

 Andrew Szamosszegi and Cole Kyle, October26, 2011, p. 1. 

کت 48 ن پیچیده هایماهیت رسر کتتر شده است. به نظر یمدولنر چی  کت رسد بسیاری از رسر کت های خصویص اداره یمهای دولنر مانند رسر های  شوند. تعدادی از رسر
ن و سایر کشورها )از جمله ایاالت متحد( ین سهام دولنر در بازارهای سهام چی   بزرگتر

ً
ن معموال نیست که    دار است. هنوز مشخصارائه شده اند، گرچه دولت چی 

ن چقدر تالش یم کتدولت چی  کتکند تا بر تصمیمات گرفته شده توسط رسر  اند تأثت  بگذارد. دار تبدیل شدههای سهامهای دولنر که به رسر
کت  49 ات آنهای دولنر در شیائو گنگ، شیووک یانگ و آنا جانوس، رسر ، اصالحات پویا و تأثت  ن  155، ص.   2009ها، چی 
 a.fortune.com/global500/http://betفهرست در  50
 داده های انجمن جهاین فوالد،   51

https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/Steel-StatisticalYearbook-.html 
52  USTR  ،  ، 2016آوریل  16، انتشار ختی

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/ 2016/april/statement-secretary-pritzker-and-ustr# 

ن بر عزم خود تاکید یم 53 یت ژورنال، چی  ،  2016ژوئیه   29اند، کند، اما »زامنی ها« فراوان وال استر

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2016/07/29/csteel0729/ 

، ایاالت متحد یارانه 54 ن  چی 
« در جلسه  تجارت ایاالت متحد از درون، مازاد تجاریر ن را در »اسناد مخفن کت فوالد چی    2016آوریل   WTO  ،29های پرداخنر به رسر

 علنن کرد. 
ن انتظار    55 گ، چی  ،  2016فوریه   29را دارد،  و فوالد  میلیون تن بیکار به دلیل کاهش ظرفیت در بخش تولید زغال سنگ 1/8اخبار بلومتی

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-29/china-expects-1-8-million-coal-steel-layoffs-on-capacity-cuts 
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56  USTR   ژانویه   2016، گزارش ، ن با سازمان تجارت جهاین  6، ص.  2017به کنگره، در مورد انطباق عمل چی 
، انستیتوی مرکاتور برا 57 ن ، سیستم سیایس چی  ن  213، ص.  2017ی مطالعات چی 

ن و بانک ارتباطات. این بانک 58 ، بانک چی  ن ، بانک کشاورزی چی  ن ، بانک ساخت و ساز چی  ن  ها عبارت بودند از بانک صنعنر و تجاری چی 
ن این بانک  59 ن و بانک توسعه چی  ، بانک توسعه کشاورزی چی  ن  . ها عبارت بودند ازبانک صادرات و واردات چی 

: بخش بانکژان: رسمایه –بیکوفسگ و اینگ   60 ن ، آگوست  داری دولنر در چی  ن ،  2016های چی 
http://globalbizresearch.org/IAR16_Vietnam_Conference_2016_Aug/docs/doc/PDF/VS611.pdf 

 نجا. هما  61
ش جهاین رسمایه  62 ش رسر اکونومیست، گستر ، اربابان جدید جهان، نحوه گستر ،  کتداری دولنر  . 2012ژانویه  21های دولنر
، نسبت عدم عملکرد بانک  63 ن  به گفته مقامات چینن ن برجن از تحلیل 2016میلیارد دالر( در پایان سال  220 درصد )یعنن  1/7های تجاری چی  گران  بود، همچنی 

ز،  ،,Chinese commercial banks’ NPL ratio at 1.74 pct –regulator,” January 25, 2017“تواند بسیار بیشتر باشد. ند که این رقم یممعتقد  رویتر
http://www.reuters.com/article/ china-banks-npl-idUSB9N1FA01A 

ن پینگ با آزمون بدیه منطقه 64 یت ژورنال، یسر جی  ل است،  گوید، ریسک د مواجه است؛ دفتر حسابریس یمای بیش از حوال استر های نایسر از بدیه هنوز قابل کنتر

 2013دسامتی   30

ن محرک مایل غت  بودجهبرای نمونه، فایننشال تایمز، »دولت 65  ، 2016سپتامتی  21کنند« ، ای را احیا یمهای محیل چی 
athttps://www.ft.com/content/b303f280-7f14-11e6-8e50-8ec15fb462f4 

66 - ExxonMobil ،2018 نت: د، 60، ص.  2018،   2040 انداز چشم، یانداز انرژ چشم    ر اینتر

energy.pdf-for-outlook-energy/2018/2018-for-http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook 

 
  یهانهیهز  شیاافز ،  OECD،  عهو توس یاقتصاد  یسازمان همکار  67

ی
 هی، ژوئ OECD  یو کشورها  BRIICSاز  اصلح  ج ی، نتاکمیو  ستی هوا تا کنون در قرن ب آلودگ

نت: ،   22، ص.  2017    در اینتر

http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/d1b2b844en.pdf?expires=1517681542&id=id&accname=guest&checksum=9B43144FCF78931

DCE50EBEC9B8F84E8. 

کت   68 ن ب یمنتخب برا  یها استیس نهی، هز «رند»رسر   هپرداخیر
ی

ن هوا در چ آلودگ نت: ، 3، ص.  2015،  ی   در اینتر

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR861/RAND_RR861.pdf 

  50عدد  ر ی ز  ی . اندازهستا 500تا   301از   شاخیص  ی،، بر اساس مقدار عددشود یم  مشاهدهمتحد  االت یارت اسفدر هوا که  تیفیک  یبرا مرحله نیخطرناکتر  69
 است.  دهی رس 755، به  ها ، طبق گزارش 2013  هیژانو  12فراتر رفته و در   500هوا در پکن از  تیفینوبت، شاخص ک نیخوب است. در چند

 
 هوای پکن، فشار  70

ی
ل آلودگ  2013ژانویه   14عمویم«،  رادیو میل »کنتر

ن ش  71  2013دسامتی  9هوا ،  ی 
 »، یس یی  یی  72

ی
ن چهوای   آلودگ ن اولاثر  : ی  نت: ،  2015دسامتی  8، «هشدار قرمز در پکن  ی   در اینتر

35026363-china-asia-http://www.bbc.com/news/world 

ن چ ی در مورد آب به شدت آلوده در شهرها نگراین » ،   مز یتا  ورکیو ین 73  2013  هیفور  20،  «ی 

ن خلق چ یکشور جمهور   ستی ز  طیمح ل یو تحل  هی، تجز یطیمحستیاز نظر ز  دار یپا  یانده یآ سوی، بها یبانک توسعه آس 74  xviii، ص.  2012، ی 

گ،  75 ن چ» بلومتی د در  ی    نتی
ی

نت: ،  2018 هیژانو  11، «شود یم وز ت  پکن پ حداقل در   ،هوا   خود در برابر آلودگ    در اینتر

beijing-in-least-at-pollution-air-on-war-its-winning-is-11/china-01-https://www.bloomberg.com/news/articles/2018 

ز یرو  76 ن چ» ،  تر نت:  ، در   2017 هیژانو  4،  داد«خواهد   اختصاص ر یدپذیدالر به سوخت تجد ارد یل یم 361 2020تا سال  ی   اینتر

http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2018/2018-outlook-for-energy.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/d1b2b844en.pdf?expires=1517681542&id=id&accname=guest&checksum=9B43144FCF78931DCE50EBEC9B8F84E8
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/d1b2b844en.pdf?expires=1517681542&id=id&accname=guest&checksum=9B43144FCF78931DCE50EBEC9B8F84E8
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/d1b2b844en.pdf?expires=1517681542&id=id&accname=guest&checksum=9B43144FCF78931DCE50EBEC9B8F84E8
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR861/RAND_RR861.pdf
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35026363
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-11/china-is-winning-its-war-on-air-pollution-at-least-in-beijing
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https://www.reuters.com/article/us-china-energy-renewables/china-to-plow-361-billion-into-renewable-fuel-by-

2020idUSKBN14P06P. 

ن رهتی چ بستگان ی ها ثروت پنهان برااردیلیم»،  مز ی تا ورکیو ین 77  . 2012اکتتی   25، «ی 

 ی 78
ی

ن اقتصاد چ که  دهد ینشان م 2012اکتتی  GFI  25 د ی، گزارش جدجهاین  مایل  کپارچگ ن به م  2000از سال    ی    مجاز ت  غ  مایل  یهاهیدالر از رسما ونیلیتر   3/79 ان ت 

ن که چه م  ستیخود را از دست داده است. مشخص ن ن در چ  قانوین ت  غ مایل  ی هااز خروجی  انت   یمستق ی 
ً
 است.  رتبطم با فساد دولنر  ما

ن در حال رشد در چ ی ها، نگراین  ( Pew) پیو پروژه نگرش جهاین  79  . 201 2اکتتی  16فساد،   ی و درباره نابرابر  ی 

ن فساد در ب» ،  یس  یی  اخبار یی  80 ن مقامات دولت چ ی   ه یژانو  8،  «ی 
نت: ،  2015 ل ی، آور د ینفر را نظم بخش ونیلیم 90توان  ، چگونه یم کیماهنامه آتالنت 81  در اینتر

 http://www.theatlantic.com/ international/archive/2015/04/xi-jinping-china-corruption-political-culture/389787/ 

ن پست، رهتی چ 82 ن واشنگیر نتیا . کند یم می، تحکیفساد ادار   یها، قدرت را با رسکوبنگینپیج  یس  ،  ی   . 2013اکتتی  3،  نتر
ن تخم نچیل  لی مر  ،گزارش شده  كا یتوسط بانك آمر که   ایپروژه 83 ن چ  فعیل اختالس كه اقدام ضد   زده است ی  ن اقتصاد چ  یبرا ی  خواهد   نهیدالر هز  ارد یلیم 100از   ش یب ی 

ن ، بالگ چیس یی  داشت. یی  ن رسکوب ضد فساد چ  واقع  نهی، هز ی  نت: ،  2014 لی آور  2،  ی   در اینتر

 26864134-blog-china-logsom/news/bhttp://www.bbc.c 

 
 .2012دسامتی  25، «کندتحمیل یمخود را  ی هانهیاکنون هز  کهکنند  یم کشف را   قانوین ت  رفتار غ نن یمقامات چ» ،   مز یتا  ورکیو ین 84
 

ن چ  4» ،   پلماتید 85 ن که ما از چهارم  یت  ن چ  پلنوم ی  نت: ،  2014اکتتی  23  «،آموختیم ی   در اینتر

plenum/-4th-chinas-from-learned-we-things-http://thediplomat.com/2014/10/4 
ن ب ت یشفاف 86 نت: ،   2017  هی، ژانو  2016فساد  شاخص مشاهدهالملل،   ی    در اینتر

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 
 
ن یمک ک موسسه جهاین  87 نت: در ،  2015  هیکرد؟، ژانو   حفظبلند مدت را   توان رشد جهاین یم ا ی، آیتن   اینتر

0longterm%20global%20growth%20be%20savehttp://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights/Growth/Can%2
bal_growth_Full_report_February_2015pdf.ashxd/MGI_Glo 

88  Caixing   :ن کار چ  یو ت  نانقباض ، نمودار روز نت:  ، 2019 هیژانو  29، ی   در اینتر

. 101375782.html-workforce-shrinking-chinas-day-the-of-29/chart-01-lobal.com/2019https://www.caixing  

ا لینند که به دلبرآ گرانل یاز تحل برجن  89 ن چ ، نر یجمعیط  رسر  شود. یم ت  قبل از ثروتمند شدن پ   ی 

نت: ، 0122، توسط: فنگ وانگ، ژوئن  گاهتوی پر ، مسابقه به سنگز یموسسه بروک 90   در اینتر

wang-demographics-http://www.brookings.edu/research/articles/2012/06/china 

 بازرگاین و  ، دفایعخارجی  پژوهشر در بخش مناسبات  کارمند ،   Candy Mezaشده توسط   هیته 91

ن کنگره در مورد چ   یی اجرا ونیسیکم 92 ن ثبت نام خانوار چ  ستمیس  : ژهی و  ، مقاله موضویعی   چ   یی روستا ینمحافظت از مهاجر  یالزم برا  دار یاصالحات پا:  ی 
ن  . ی 

نت:  . 2014آمار ،   ساالنه کارگران مهاجر توسط اداره میل برریس  93  در اینتر

 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ ndsj/2014/indexeh.htm 

ن هدف چ 94 هدف به دنبال   نی است. ا 2050تا   2030٪ از سال 3/4و   2035تا   2020٪ از سال 4/8 ناخالص داخیل   د یبه متوسط رشد ساالنه تول ایی یدست ی 
ن چبرای تبدیل )  2025دالر تا سال  20000 ناخالص داخیل د یتول ی به رسانه ایی یدست   درآمد  ٪ از سطح 35)  2035دالر تا سال   45000ر درآمد( ، پ   یبه کشور  ی 
 است.   (كایآمر  درآمد  از سطح یم ی)ن 2050دالر تا سال   120000( و كایآمر 

ن ش  95 ن کامل گزارش  »هوا،    ی  ن در نوزدهم نگینپیج  یس  میر ن   CPC کنگره میل  ی  نت:  ،0172نوامتی  3  ،«حزب کمونیست چی    در اینتر
11/03/c_136725942.htm-http://news.xinhuanet.com/english/special/2017 

https://www.reuters.com/article/us-china-energy-renewables/china-to-plow-361-billion-into-renewable-fuel-by-2020idUSKBN14P06P
https://www.reuters.com/article/us-china-energy-renewables/china-to-plow-361-billion-into-renewable-fuel-by-2020idUSKBN14P06P
http://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-26864134
http://thediplomat.com/2014/10/4-things-we-learned-from-chinas-4th-plenum/
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights/Growth/Can%20longterm%20global%20growth%20be%20saved/MGI_Global_growth_Full_report_February_2015pdf.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights/Growth/Can%20longterm%20global%20growth%20be%20saved/MGI_Global_growth_Full_report_February_2015pdf.ashx
https://www.caixinglobal.com/2019-01-29/chart-of-the-day-chinas-shrinking-workforce-101375782.html
http://www.brookings.edu/research/articles/2012/06/china-demographics-wang
http://news.xinhuanet.com/english/special/2017-11/03/c_136725942.htm
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 . است کمیو   ست ی قرن ب شمیابر  یی ا یو جاده در  شمیجاده ابر   یشامل کمربند اقتصاد 96

97Xinhuanet    ،« ن کامل ن جمهور چ سی رئ بیاناتمیر ن،  2017نوامتی   APEC  ،» 11رسان گروه در اجالس   ی    ت: در اینتر

11/11/c_136743492.htm-http://www.xinhuanet.com/english/2017 

 
ن و چمتحد  االت یا نر یو امن یاقتصاد برریس ونیسی ، قبل از جلسه کما یآس قاتیتحق  دفتر میلدر نادژ روالند، همکار ارشد،  اظهارات  98 ابتکار کمربند و  »درباره:   ، ی 

ن جاده چ نت: ، در این2018 هیژانو  25،  «: پنج سال بعدی   تر

 ..pdfhttps://www.uscc.gov/sites/default/files/Rolland_USCC%20Testimony_16Jan2018 

نت:   99  https://eng.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10076&cur_page=1. در اینتر

ن ش  100 ن چ » ،  هوانت ی  نت: ، «کند یم کمربند و جاده امضا   برای طرحنهاد   86با  یهمکار   ی هانامهتوافق ی   در اینتر
 12/23/c_136846221.htm-http://www.xinhuanet.com/english/2017 

ن چ خارجی   استی، سما  هایانون ، قما  یبولدوزرها »،  ستیاکونوم 101 نت: در ای،  2016  هیژوئ 2 «،دهد  یت  غرا ت از اقتصاد جهاین   مهیمتواند بخش یم ی    نتر
-our-economy-world-part-good-reshapecould-policy-foreign-chinas-https://www.economist.com/news/china/21701505

rules-our-bulldozers 
ن چ یدالر  ارد یلیم   900  د یجد  شمیجاده ابر در باره  د یآنچه شما با»اقتصاد ،   مجمع جهاین  102 نت: در ،  2017ژوئن  26  «،. د یبدان  ی    اینتر

explainer/-road-silk-new-https://www.weforum.org/agenda/2017/06/china 
ن ، نوزدهم 2017اکتتی  24در  103 ن چ  ست ی کنگره حزب کمون  ی  ن چ  را در قانون اسایس کرد که طرح کمربند و جاده   بیرا تصو   یاقطعنامه ی   بگنجاند.  ی 

ن »  مالحظات ،متحد  االت یوزارت امور خارجه ا 104 نت: ،  2017اکتتی  18، «قرن بعد  یروابط ما با هند برا  تبیی    در اینتر

https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/10/274913.htm 

 
ن ، توسط مارتیی ایآس ی هارساخت یز  یگذار هی، بانک رسما"CRS In Focus IF10154مراجعه کنید به " 105  . سی. و آ   .  ی 

ن ساخت چ»  2015 لسا سند در  106    ی نسل بعد اطالعایر  ی ( فناور 1عبارتند از:    ده بخش اصیل نی. ا ه استکرد  مشخص باین یپشت یرا برا بخش اصیل 10 « 2025 ی 

ن ( ماش2) ل عدد ی  ن ( تجه3)رده باال   کی و ربات یآالت کنتر ن ( تجه 4)  یی هوافضا و حمل و نقل هوا   اتت  فتهی پ یور آبا فن یها  و ساخت کشنر  یی ایدر  مهندیس ات ت  (  5)  شر

ن تجه فتهیپ  یلیر  اتت  ن ( تجه7)  (دیجد  یو انرژ  یانرژ در  یی جوضفه )با  هینقل  لی ( وسا6)   شر ن ( ماش8) برقر   ات ت  ن آالت و تجه ی  (  10و )   د ی( مواد جد9)    یکشاورز   اتت 

 باال.   یی آبا کار   پزشگ یها و دستگاه داروها )داروهای بیولوژیک( یستز 

107Xinhuanet  ن ساخت چ» برنامه   یی ، رونما نت:  ، 2015مه   19،  «2025  ی    در اینتر
http://www.xinhuanet.com/english/201505/19/c_134251770.htm 

 
108  China Daily   ،«ن نقشه راه ساخت چ نت: ،  2018  هیژانو  27  «،به روز شده 2025  ی     در اینتر

 http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/27/WS5a6bb8b9a3106e7dcc137168.html   

 
س است 109  : مصاحبه در سایت زیر در دستر

https://www.youtube.com/watch?v=L03Np5ZLvM8 
ن با سازمان انطباق    ره در مورد به کنگ USTR 2017  سال گزارش 110 نت: ،  10، ص.    2018  هی، ژانو تجارت جهاین عملکرد چی    در اینتر

https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/China%202017%20WTO%20Report.pdf  

ن  111 ن چ  هیعل پرونده حل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهاین  چی ، دولت ترامپ هاین گزارشدر زمان نوشیر  نکرده است.  رو را   ی 

http://www.xinhuanet.com/english/2017-11/11/c_136743492.htm
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Rolland_USCC%20Testimony_16Jan2018.pdf
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10076&cur_page=1
http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/23/c_136846221.htm
https://www.economist.com/news/china/21701505-chinas-foreign-policy-couldreshape-good-part-world-economy-our-bulldozers-our-rules
https://www.economist.com/news/china/21701505-chinas-foreign-policy-couldreshape-good-part-world-economy-our-bulldozers-our-rules
https://www.weforum.org/agenda/2017/06/china-new-silk-road-explainer/
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/10/274913.htm
http://www.xinhuanet.com/english/201505/19/c_134251770.htm
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/27/WS5a6bb8b9a3106e7dcc137168.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/27/WS5a6bb8b9a3106e7dcc137168.html
https://www.youtube.com/watch?v=L03Np5ZLvM8

