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برآمد اقتصادی ن
چی :تاری خ ،روندها ،چالشها و پیامدهای آن برای ایاالت متحد آمریکا
مهران میاسد
ر
فشده
ً
ن
های را اعمال یمکرد که اقتصاد آن بسیار ضعیف ،راکد،
پیش از آغاز اصالحات اقتصادی و آزادسازی تجارت ،تقریبا  40سال پیش ،چی سیاست ی
ً
ن
زیر یک ر
ی
خارج و اجرای اصالحات
جهای دور بود .از آغاز باز کردن درها بهروی تجارت و رسمایهگذاری
کنتل مرکزی ،بسیار ناکارآمد و نسبتا از اقتصاد
بازار آزاد در سال  ،1979ن
چی در زمرهی رشد یابندهترین اقتصادهای جهان قرار گرفته است؛ با یک رشد ساالنه تولید ناخالص داخیل ( )GDPواقع به
ن
ر
طور متوسط  ٪9.5تا سال  ، 2018که رسعت آن توسط بانک جهای اینگونه توصیف شده است« :رسی عترین گستش پایدار یک اقتصاد بزرگ در
چنی رشدی ن
ن
طول تاری خ».
چی را قادر ساخته است که بهطور متوسط ،هر هشت سال یک بار تولید ناخالص داخیل خود را دوبرابر کند و به 800
میلیون نفر برای عبور از خط فقر کمک کند .ن
چی به بزرگترین اقتصاد جهان (بر اساس برابری قدرت خرید) ،تولیدکننده ،معاملهگر کاال و دارندهی
ر
چی را به رسیک تجاری اصیل ایاالت متحد تبدیل کرده است .ن
خارج تبدیل شده است .این بهنوبه خود ،ن
ی
چی بزرگترین
بزرگترین ذختههای ارزی
ر
ن
ن
ن
بهادار
اق
رسیک تجارت کاالهای ایاالت متحد ،بزرگترین منبع واردات و سومی بازار صادرات ایاالت متحد است .همچنی چی بزرگترین یدارندهی اور ِ
ِ
داشی نرخ بهرهی ایاالت متحد کمک یمکند .با رشدیافتگ اقتصاد ن
رن
تأمی بودجه بدیه فدرال و ن
ن
چی ،رشد
پایی نگه
خزانهداری ایاالت متحد است که به
ن
ن
واقع تولید ناخالص داخیل آن بسیار کاهش یافته است؛ از  ٪14.2در سال  2007به  ٪6.6در سال  .2018و صندوق بیالملیل پول ) (IMFپیشبین
کرده که این رشد تا سال  2024به  ٪5.5کاهش یابد .دولت ن
چی رشد اقتصادی کندتری را پذیرفته که برای آن ،عنوان «هنجار جدید» را به کار یمبرد
ر
و لزوم الگوی رشد جدیدی را پذیرفته كه ر
كمت به رسمایهگذاری ثابت و صادرات به خارج متگ است ،و رویکرد آن بیشت به مرصف خصویص داخیل،
خدمات و نوآوریها برای ایجاد محرک رشد اقتصادی است.
چی به منظور اجتناب از گرفتار شدن در«تلهی درآمد متوسط» الزم است  -ر
اینگونه اصالحات برای ن
وقن کشورها به سطح اقتصادی خایص
یمرسند ،ناگهان بهدلیل آنکه قادر به هماهنگ کردن منابع جدید رشد اقتصادی مانند نوآوری نیستند ،گرفتار کاهش نرخ رشد اقتصادی یمشوند .دولت
چی از طریق تعدادی از ابتکارات برجسته مانند «ایجاد ن
ن
چی  ،»2025نوآوری را در اولویت اصیل برنامهریزی اقتصادی خود قرار داده است؛ طرج که
ر
چی در  10بخش اصیل از طریق کمکهای گستده دولت اعالم شد با این هدف که ن
در سال  2015برای ارتقاء و نوسازی تولیدات ن
چی در این بخشها
ن
ن
ن
ن
های به طور فزایندهای این نگرایها را ایجاد کرده است که چی قصد دارد از سیاستهای
یگ از بازیگران مهم جهای باشد .با این حال ،چنی تدبت ی
ن
ر
خارج در ن
ی
ی
جهای مسلط
چی) استفاده کند و رسانجام بر بازارهای
خارج (از جمله منع کردن ررسکتهای
صنعن برای کاهش اتکای کشور به فنآوری
شود .در سال  ، 2017دولت ترامپ تحقیقات بند ( 301تعرفه) را در مورد سیاستهای نوآوری و مالکیت معنوی ن
چی که برای منافع اقتصادی ایاالت
ً
ن
ن
های (از
متحد زیانمند محسوب یمشود ،آغاز کرد .متعاقبا بر  250میلیارد دالر واردات از چی  ٪25تعرفه اعمال کرد ،در حایل که چی متقابال تعرفه ی
ر
ن
 ٪5تا  )٪25را بر واردات از ایاالت متحد به ارزش  110میلیارد دالر اعمال کرد.
اقدامای باعث کاهش شدید تجارت دو جانبه در سال 2019
چنی
ر
شده است .در  10مه  ،2019پرزیدنت ترامپ اعالم کرد که در حال افزایش تعرفه برای تقریبا همهی محصوالت باقیمانده واردای از ن
چی است .یک
چی ،یمتواند پیامدهای ن
منف برای اقتصاد ن
بی ایاالت متحد و ن
حال تشدید ن
چی داشته باشد .نفوذ فزایندهی اقتصادی
تضاد تجاری حفاظت شده و در ِ
ن
جهای ن
چی و سیاستهای اقتصادی و تجاری که اعمال یمشود پیامدهای قابل توجیه برای ایاالت متحد داشته و از این رو مورد توجه کنگره قرار دارد.
در حایل که ن
آمریکای است ،انتقال ناقص آن به اقتصاد بازار آزاد منجر به سیاستهای اقتصادی شده
چی یک بازار بزرگ و رو به رشد برای ررسکتهای
ی
مرص ر
است که برای منافع اقتصادی ایاالت متحد ن
ر
صنعن و رسقت مالکیت معنوی از ایاالت متحد .این گزارش پیش-
تلف یمشود؛ مانند سیاستهای
چی را توصیف یمکند ،چالشهای ن
چی را ارائه یمدهد ،ساختار اقتصادی فعیل ن
زمینهی رشد اقتصادی ن
شناسای یمکند
چی برای حفظ رشد اقتصادی را
ی
و دربارهی چالشها ،فرصتها و پیامدهای رشد اقتصادی ن
چی برای ایاالت متحد بحث یمکند.
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برآمد ن
چی از یک کشور در حال توسعهی فقت به یک قدرت بزرگ اقتصادی در حدود چهار دهه بسیار شکوهمند است .از سال ( 1979هنگایم که
ً
ن
اصالحات اقتصادی آغاز شد) تا سال  ، 2017تولید ناخالص داخیل ن
میانگی ساالنه تقریبا  %10رشد داشته است 1.به گفتهی بانک
چی ) (GDPبا
ن
2.
جهای ،ن
چی «رسی عترین گس رتش ساالنهی پایدار یک اقتصاد بزرگ در طول تاری خ را تجربه کرده و بیش از  800میلیون نفر را از فقر رهانیده است»
ن
ن
جهای ظاهر شده است .برای مثال ،این کشور از نظر عظمت اقتصادی بر اساس برابری قدرت خرید (،)PPP
چی بهعنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی
رزخارج رتبه اول را دارد .رشد رسی ع اقتصادی ن
ی
چی منجر به افزایش قابل توجه روابط تجاری دو جانبه با
تولید ارزش افزوده ،تجارت کاال و ذختهی ا
ن
ایاالت متحد شده است .بر اساس دادههای تجاری ایاالت متحد ،رشد کل تجارت بی دو کشور از  5میلیارد دالر در سال  1980به  660میلیارد دالر در
چی در حال ن
ن
سال  2018رسیده است .ن
سومی بازار صادر رای و بزرگترین منبع واردات ایاالت متحد است .بسیاری از
حاض بزرگترین ررسیک تجاری،
ن
ررسکتهای آمریکای برای فروش محصوالت صادر رای خود در بازار پررونق ن
همچنی بهرهمندی از نتوی کار کمهزینه برای تولید اقالم صادرات
چی و
ی
ر
محور ،فعالیتهای ر
چی دارند 3.این عملیات به ن
برج از ررسکتهای آمریکای کمک کرده است تا در سطح ن
گستدهای در ن
بیالملیل قابل رقابت باق بمانند
ی
تأمی کنند .خریدهای کالن اوراق بهادار خزانهداری آمریکا توسط ن
ن
چی (که از آوریل  2019بالغ
آمریکای
و انواع کاالهای کمهزینه را برای مرصفکنندگان
ی
ن
ن
ن
پایی ایاالت متحد کمک کرده
همچنی به حفظ نرخ بهرهی
تأمی کشی بودجه خود کرده و
بر  1.1تریلیون دالر شده است) دولت فدرال را قادر به
4.
است
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چی بهعنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی ،نگر نای بسیاری از سیاستگذاران آمریکای را برانگیخته است .ن
برج ادعا یمکنند که ن
به هرحال ظهور ن
چی
ی
آمریکای
های که به تولیدکنندگان داخیل یمدهد) سییل از کاالهای کمهزینه را روانهی بازارهای
ی
از شیوههای تجارت ناعادالنه (مانند ارز ارزان و یارانه ی
ی
زندگ آمریکایها را تهدید یمکند .ن
برج دیگر ادعا یمکنند که استفادهی روزافزون چین
یمکند ،که اعمال این شیوهها ،شغل ،دستمزدها و استانداردهای
ی
ر
صنعن برای حمایت از ن
ر
ن
ر
ن
برج صنایع معی داخیل یا رسکتهای چین مورد حمایت دولت ،و عدم اقدام موثر در برابر نقض
تشویف
از سیاستهای
ر
گستدهی حقوق مالکیت معنوی ایاالت متحد ( )IPRو رسقت آن در ن
چی ،تهدیدی است درجهت تضعیف قابلیت رقابت صنایع ایاالت متحد که
هزینهی تحقیق و توسعهی باالی دارند .عالوه بر این ،در حایل که ن
چی به یک بازار بزرگ و روبهرشد برای صادرات ایاالت متحد تبدیل یمشود ،منتقدین
ی
ر
ن
آمریکای در چی را محدود یمکنند ،یا آنها را مجبور یمکنند
ای
ه
کت
رس
کاالی
فروش
های
فرصت
ی،
گذار
رسمایه
و
تجاری
های
مدیعاند که بسیاری از مانع
ی
ن
تا امکانات تولیدی خود را به عنوان بهای انجام تجارت در چی مستقر کنند.
چی اقتصاد روبهرشد را برای حفظ ثبات اجتمایع بسیار ر
حیای یمداند .با این حال ،ن
دولت ن
چی با تعدادی از چالشهای مهم اقتصادی روبهرو است
ر
که یمتواند رشد آی آن را آهستهتر کند ،از جمله سیاستهای اقتصادی ناهمجور که منجر به عدم اعتماد به رسمایهگذاری ثابت و صادرات برای رشد
ن
دولن ،سیستم بانکداری ضعیف ،ر
ر
گستش شکاف درآمدی ،افزایش
پشتیبای دولت از بنگاههای
اقتصادی (بجای توجه به تقاضای مرصفکننده)،
ی
ن
نسن حاکمیت قانون در چی یمشود.
آلودگ محیط زیست و فقدان ی
ن
های جهت افزایش نقش بازار در اقتصاد ،تقویت نوآوری ،جهت دادن قدرت خرید
دولت چی این مشکالت را تصدیق کرده و به اجرای سیاست ی
ر
ر
ن
مرصفکننده به عنوان نتوی محرکهی اقتصاد ،گستش شبکهی پوشش تامی اجتمایع ،ترغیب توسعهی صنایع کمت آالینده (مانند خدمات) ،و مبارزه
با فساد مقامات رسیم ر
دولن ،متعهد شده است.
ً
ً
ر
تعییکنندهی آن است که آیا ن
ن
ن
توانای دولت ن
چی یمتواند همچنان به رشد نسبتا رسی ع اقتصادی ادامه دهد
اصالحای احتماال
چنی
چی در اجرای
ی
پاییتری را تجربه خواهد کرد .قدرت اقتصادی روبهرشد ن
یا اینکه در عوض بطور قابل مالحظهای نرخ رشد ن
چی باعث شده است که این کشور به طور
ن
چی ( )BRIبیانگر ر
جهای بهویژه در توسعهی زیرساختها شود .ابتکارعمل کمربند و جاده ر
کش ن
استاتژی
فزایندهای درگت سیاستها و پروژههای اقتصادی
ن
ن
بزرگ ن
تأمی مایل زیرساختها در رسارس آسیا ،اروپا ،آفریقا و سایر کشورها است .در صورت موفقیت ،ابتکارات اقتصادی چی یمتواند بهطور
چی برای
چی ر
قابل توجیه بازارهای صادر رای و رسمایه گذاری را برای ن
گستش دهد و «قدرت نرم» آن را در سطح جهان افزایش دهد .این گزارش پیشزمینهی رشد
چی را ارائه یمدهد .ساختار اقتصادی فعیل آن را توصیف یمکند؛ چالشهای ن
اقتصادی ن
شناسای یمکند .و چالشها،
چی برای حفظ رشد اقتصادی را
ی
فرصتها و پیامدهای رشد اقتصادی ن
چی برای ایاالت متحد را مورد بحث قرار یمدهد.

تاری خ توسعه اقتصادی ن
چی
اقتصاد ن
چی قبل از اصالحات

ی
رهتی صدر مائوتسهدونگ ،اقتصادی ن
پیش از سال  ،1979ن
مبتن بر برنامهریزی یا فرماندیه مرکزی برقرار کرده بود .بخش بزرگ از تولید
چی زیر ی
کنتل یمشد ،که تنظیم اهداف تولید ،ر
اقتصادی کشور توسط دولت هدایت و ر
ن
تعیی و تخصیص منابع برای کل اقتصاد را شامل
کنتل قیمتها ،و
ر
یمشد .در دههی  ،1950همهی مزرعههای خانوارهای منفرد ن
صنعن شدن رسی ع ،دولت
چی در کلکتیوهای بزرگ گردآوری شدند .برای حمایت از
ن
مرکزی در دههی  1960و  1970رسمایهگذاری های ر
گستدهای را در زمینههای پزشگ و رسمایههای انسای انجام داد .در نتیجه ،در سال  1978نزدیک
دولن و زیر ر
ر
ر
ی
خروج برنامهریزی شده تولید یمشد .بطور کیل
کنتل نظارت مرکزی ) (SOEمطابق اهداف
صنعن توسط ررسکتهای
به سهچهارم تولید
ً
ر
چی این بود که اقتصاد ن
خارج منع شدند .هدف اصیل دولت ن
ی
چی نسبتا خودکفا باشد .تجارت
ررسکتهای خصویص و رسکتهای با رسمایهگذاری
ً
ن
ن
ی
های اغتشاش زیادی را در اقتصاد بهوجود
خارج عموما محدود بود به بهدست آوردن
کاالهای که در چی نیمشد ساخت یا بهدست آورد .چنی سیاست ی
ی
ر
آنجای که بیشت جنبههای اقتصاد توسط دولت مرکزی برنامهریزی و اداره یمشد ،مکانیسم بازار برای تخصیص کارآمد منابع بههیچوجه وجود
آورد .از
ی
ن
ر
ن
ر
نداشت و بنابراین ،رسکتها ،کارگران و کشاورزان انگتهی کیم برای تولید بیشت و یا نگرای برای کیفیت آنچه که تولید یمکردند وجود داشت (چونکه
ر
چی ،تولید ناخالص داخیل واقع ن
تعییشده توسط دولت بودند) .براساس آمار دولت ن
ن
چی از سال  1953تا 1978
بیشت متوجه اهداف تولید
برنامهها
ن
ر
ر
بهطور متوسط ساالنه  ٪6.7رشد یافته است ،اگرچه بسیاری از تحلیلگران در درسن این دادهها شک دارند و برج از آنها حن ادعا یمکنند در این
بازهی ن
زمای ،مقامات دولت ن
چی (بهخصوص در سطوح فریع) به دلیلهای متنوع سیایس اغلب در بارهی سطح تولید اغراق یمکردند .اقتصاددان
3
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چی را در این دوره در حدود  ٪4.4نشان یمدهد 5.عالوه بر این ،اقتصاد ن
میانگی رشد واقع تولید ناخالص داخیل ساالنهی ن
ن
چی در
آنگوس مددیسون
ر
رهتی صدر مائو تسهدونگ رکود چشمگتی را متحمل شد ،از جمله در دوران جهش بزرگ از سال  1958تا ( 1962که منجر به قحیط گستده و
زمان ی
ی
ر
6
بنابر گزارشها منجر به کشته شدن بیش از  45میلیون نفر شد) و انقالب فرهنگ از  1966تا ( 1976که باعث هرجومرج گستدهی سیایس شد و
اقتصاد را بهشدت مختل کرد).
ی
از سال  1950تا  ،1978تولید ناخالص داخیل رسانهی ن
چی براساس برابری قدرت خرید ( 7،)PPPشاخیص عام برای سنجش سطح استاندارد زندگ
ی
یک کشور ،دو برابر شد .با این حال ،از سال  1958تا  ،1962سطح زندگ ن
چینها تا  ٪20.3کاهش یافت و از  1966تا  1968تا  ٪9.6کاهش یافت
ی
چی در مقایسه با غرب ،بهطور نمونه با ژاپن ،ن ن
زندگ در ن
تتل کرد که در شکل  2نشان داده شده است.
(شکل  .)1عالوه بر این ،رشد استانداردهای

در سال ( 1978اندگ پس از درگذشت صدر مائو در سال  ،)1976دولت ن
چی تصمیم گرفت با بریدن از سبک سیاست اقتصادی شوروی به تدری ج
به اصالح سیاست اقتصادی براساس اصول بازار آزاد و باز کردن تجارت و رسمایهگذاری بهروی غرب بتدازد ،با این امید که این امر باعث رشد اقتصادی
ی
چی ،دنگ شیائوپینگ ،معمار اصالحات اقتصادی ن
رهت ن
چی ،اظهار داشت« :گربهی
قابل توجیه شده و سطح زندگ را افزایش دهد .همانگونه که ی
سیاه یا گربهی سفید؟ رنگ گربه تا ن
8
ر
اهمین دارد؟»
زمای که موش را شکار یمکند چه
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آغاز اصالحات اقتصادی
از سال  ،1979ن
چی اصالحات اقتصادی بسیاری را آغاز کرد .دولت مرکزی مشوقهای قیمت و مالکیت را برای کشاورزان ایجاد کرد و این امکان را
ر
برای آنها فراهم ساخت تا بخش از محصوالت خود را در بازار آزاد بفروشند .عالوه بر این ،دولت چهار منطقهی ویژهی اقتصادی ساحیل را به منظور
محصوالت با فنآوری باال به ن
ی
چی تأسیس کرد .اصالحات فزونتر ،بهدنبال عدم تمرکز سیاست-
خارج ،تقویت صادرات و واردات
جذب رسمایهگذاری
ِ
ن
ر
گذاری اقتصادی در چندین بخش اقتصادی ،بهویژه تجارت بهمرحلهی اجرا درآمد .کنتل اقتصادی بنگاههای مختلف به دولتهای استای و محیل داده
ً
شد که عموما مجاز به فعالیت و رقابت بر اساس اصول بازار آزاد بودند تا اینکه تحت نظر و هدایت برنامههای دولت مرکزی باشند .عالوه بر این،
شهروندان برای ایجاد کار و کسب شخیص ترغیب یمشدند.
ن
تعیی شدند ،که به آنها اجازه داده شده بود تا بر اساس
منطقهها و شهرهای ساحیل زیادی بهعنوان شهرهای آزاد و منطقههای توسعهی اقتصادی
ر
ر
ر
ی
خارج ارائه دهند .عالوه بر این ،کنتل قیمتهای دولن در
مالیای و تجاری را برای جذب رسمایهگذاری
اصالحات بازار آزاد عمل کنند و مشوقهای
طیف ر
ن
ن
ن
ن
.
.
گستدهای از محصوالت بهتدری ج از بی رفت آزادسازی تجارت همچنی مهمترین عامل در موفقیت اقتصادی چی بود از بی بردن مانعهای
ر
تدریج اصالحات اقتصادی در ن
ی
چی در ی این
خارج را ممکن ساخت .اجرای
تجاری ،رقابت بیشتی را ترغیب کرد و ورود مستقیم رسمایهگذاریهای
ی
های نه) تا بتوانند در سایر منطقههای این
سیاست
چه
(و
آورند
یم
بار
به
اقتصادی
های نتیجههای مطلوب
ی
هدف بود كه مشخص شود چه سیاست ی
9.
كشور بهاجرا درآیند؛ روندی كه بنابه اظهار دنگ شیائوپینگ «عبور از رودخانه با لمس ریگها» است

رشد و تحوالت اقتصادی ن
چی :از  1979تا کنون

چی رشد قابل مالحظهای نسبت به دورهی قبل از اصالحات داشته و در ر
از زمان آغاز اصالحات اقتصادی ،اقتصاد ن
بیشت مواقع از بروز اختاللهای
ن
بزرگ اقتصادی جلوگتی کرده است 10.از  1979تا  ،2018تولید ناخالص داخیل واقع ساالنهی چی بهطور متوسط  ٪9.5بوده است (به شکل 3
مراجعه کنید) .این بدان معناست که بهطور متوسط ن
چی توانسته است هر هشت سال یک بار اندازه اقتصاد خود را بهصورت واقع دو برابر کند.
ن
چی گذاشت .رسانههای ن
جهای که از سال  2008آغاز شد ،تأثت چشمگتی بر اقتصاد ن
چی در اوایل سال  2009گزارش دادند که 20
کندی اقتصاد
میلیون کارگر مهاجر با از دست دادن شغل خود بهدلیل بحران مایل ،بهخانه بازگشتند و رشد واقع تولید ناخالص داخیل در سه ماههی چهارم سال
ً
ن
 2008نسبت به سال گذشته به  ٪6.8کاهش یافت .دولت ن
تأمی اعتبار
چی با اعمال یک بستهی محرک اقتصادی  586میلیارد دالری ،که عمدتا برای
11
زیرساختارها و سستکردن سیاستهای پویل برای افزایش وام بانگ ،واکنش نشان داد .اینگونه سیاستها ،ن
چی را قادر ساخت تا با تأثتات شدید
ن
جهای برای فرآوردههای ن
چین مقابله کند .از سال  2008تا  ، 2010رشد تولید ناخالص داخیل ن
چی بهطور متوسط  ٪9.7بوده است.
کاهش تقاضای
با این حال ،نرخ رشد تولید ناخالص داخیل برای شش سال متوایل کاهش یافته و از  ٪10.6در سال  2010به  ٪6.7در سال  2016کاهش یافته است.
تولید ناخالص داخیل واقع در سال  2017به  ٪6.8افزایش یافت ،اما در سال  2018به  ٪6.6کاهش یافت .بسیاری از اقتصاددانان هشدار یمدهند
12.
ن
که رشد اقتصادی ن
همچنی بسیاری از
چی یط شش سال آینده ،هر سال کندتر خواهد شد و در سال  2024به  ٪5.5کاهش یمیابد (شکل )4
اقتصاددانان هشدار یمدهند که اگر ایاالت متحد و ن
چی همچنان به اعمال اقدامات تنبییه اقتصادی برضد یکدیگر ادامه دهند -از جمله افزایش تعرفهها
ر
که ر
نایس از اقدام ایاالت متحد تحت بند  301و برای مجازات ن
چینها است ،-اقتصاد ن
چی یمتواند کاهش رشد بیشتی را تجربه کند .پروژههای سازمان
چی را افزایش یمدهد ،یمتواند تولید ناخالص داخیل واقع ن
بی ایاالت متحد و ن
اقتصادی و همکاری و توسعه ( )OECDکه کلیه تعرفههای تجارت ن
چی را
13.
در سال  2022-2021با  ٪1.1نسبت به پیش ن
بینهای اقتصادی پایه  OECDکاهش دهد
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علتهای رشد اقتصادی ن
چی

ً
غالبا اقتصاددانان رشد رسی ع اقتصادی ن
چی را به دو عامل اصیل نسبت یمدهند :رسمایهگذاری در مقیاس بزرگ (که از راه پسانداز داخیل و
ن
تامی یمشود) و رشد رسی ع تولید .به نظر یمرسد این دو عامل دست به دست هم دادهاند.
ی
خارج
رسمایهگذاریهای
6
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ن
اضاق در اقتصاد شد.
اصالحات اقتصادی به بازدیه باالتر در اقتصاد انجامید که باعث افزایش تولید و افزایش منابع مایل برای رسمایهگذاریهای
ن
ن
باالی از پسانداز را حفظ کرده است .هنگایم که اصالحات در سال  1979آغاز شد ،پسانداز داخیل بهعنوان درصدی از تولید
چی از لحاظ تاریج نرخ ی
ر
بیشت پسانداز ن
چینها در این دوره از سود موسسههای متعلق به دولت ( )SOEحاصل یمشد که توسط دولت
ناخالص داخیل  ٪32یمشد .با این حال،
.
مرکزی برای رسمایهگذاری داخیل بهکار برده یمشد اصالحات اقتصادی ،که شامل عدم تمرکز تولید اقتصادی است ،منجر به رشد چشمگت پسانداز
چی بهمثابه درصدی از تولید ناخالص داخیل باالترین ن
خانوارهای ن
متان در ن
همچنی پسانداز ررسکتها شد .در نتیجه ،پسانداز ناخالص ن
ن
بی
چین و
ن
ن
ن
باالی از رسمایهگذاری داخیل پشتیبای کند .در حقیقت ،متان
اقتصادهای بزرگ است .سطح باالی پساندازهای داخیل ،چی را قادر ساخته تا از سطح ی
ن
چی بسیار فراتر از ن
ن
پسانداز ناخالص داخیل ن
متان رسمایهگذاری داخیل این کشور است ،که در نتیجه چی را به یک وامدهنده اصیل بزرگ جهای تبدیل
کرده .شماری از اقتصاددانان نتیجه گرفتهاند که بهرهوری تولید ن
(یعن افزایش بهرهوری) عامل اصیل دیگری در رشد رسی ع اقتصادی ن
چی است.
ً
ً
ر
های که قبال توسط دولت
پیشفتهای بهرهوری عمدتا از طریق سوق دادن منابع به سمت مصارف حاصلمند ،بهدست آمدهاند ،بهویژه در بخش ی
ر
مرکزی به شدت کنتل یمشد ،مانند کشاورزی ،تجارت و خدمات .برای مثال ،اصالحات كشاورزی تولید را رونق بخشید و كارگران را آزاد ساخت تا به
چی منجر به ظهور ررسکتهای غت ر
دنبال اشتغال در بخش تولیدیتر بروند .تمرکززدای اقتصادی در ن
دولن (مانند بنگاههای خصویص) شد که تمایل به
ی
ر
بیشتی نسبت به موسسههای متعلق به دولت که از مرکز ر
ر
بیشتبازارمحور و کارآمدتر بودند ،داشتند .عالوه بر این،
کنتل شده و
فعالیتهای تولیدی
ن
ر
بیشتی از اقتصاد (عمدتا در بخش صادرات) در اختیار نتوهای رقابتگر قرار گرفت .به دولتهای محیل و استای اجازه داده شد كه بدون دخالت
سهم
ن
ن
ی
خارج در چی فناوری و فرآیندهای جدیدی را به همراه آورد که
دولت ،بنگاههای مختلف را تأسیس و اداره كنند .عالوه بر این ،رسمایهگذاری مستقیم
باعث افزایش راندمان شد.
با این حال ،آنجا که توسعه فنآوری ن
ی
خارج) یمکند ،سطح
چی ررسوع به همگر یای با کشورهای بزرگ توسعهیافته (از طریق بهخدمتگتی فناوری
ن
تاریج خود کندتر شود مگر اینکه ن
چی به مرکزی اصیل
بهرهوری آن و بنابراین رشد واقع تولید ناخالص داخیلاش ،یمتواند بطور قابل توجیه از سطح
برای فناوری جدید و نوآوری تبدیل شود و یا اصالحات جامع اقتصادی جدیدی را عمیل کند .چندین اقتصاد در حال توسعه (بهویژه چندین مورد در
التی) در طول دهههای  1960و  1970با اجرای ن
برج از همان سیاستهای که ن
ن
چی تا به امروز برای توسعه اقتصاد خود بهکار برده از
آسیا و آمریکای
ی
ن
قبیل اقدامات تقویت صادرات و ارتقاء و حمایت از صنایع خاص ،توسعه و رشد رسی ع اقتصادی را تجربه کردهاند .با این حال ،در برج از مراحل توسعه،
ن
برج از این کشورها رکود اقتصادی (یا رشد بسیار کندتر در مقایسه با سطوح رشد قبیل) در یک دوره پایدار را تجربه کردند ،پدیده ای که توسط
اقتصاددانان به عنوان «تله درآمد متوسط» 14توصیف شده است .این بدین ن
معن است که چندین اقتصاد در حال توسعه (کم درآمد) قادر به گذار به
ً
توانای کسب سطح باالی بهرهوری را نداشتند (بخشا ،زیرا آنها نتوانستند ناکارآمدی ساختاری در
یک اقتصاد با درآمد متوسط بودند ،اما از آنجا که آنها
ی
15.
اقتصاد را برطرف کنند) ،در نهایت آنها نتوانستند به یک اقتصاد با درآمد سطح باال گذار کنند
ن
ن
ن
جهای سطح توسعه اقتصاد کشورها را با استفاده از روش درآمد ناخالص میل
چنی مقطع قرار داشته باشد .بانک
چی ممکن است اکنون در
ن
چی از یک اقتصاد کم درآمد به یک اقتصاد با درآمد متوسط رو به ن
جهای ،ن
پایی در سال  1997رسید
( )GNIطبقهبندی یم کند 16.براساس اعالم بانک
ن
و در سال  2010به یک کشور با درآمد متوسط رو به باال تبدیل شد .درآمد ناخالص میل ن
پاییتر از سطح
چی در سال  8690( 2017دالر) ٪38/7
چی از این نقطه حرکت یمکند که ن
چی برای تبدیل شدن به اقتصادی با درآمد باال بود .دولت ن
درآمد مورد نیاز ن
چی یم تواند از آستانه درآمد باال تا سال
دستیای به رشد نوآوری
 2025عبور کند .این کشور امیدوار است که نوآوری را به منبع اصیل رشد اقتصادی آینده تبدیل کند .بدبینان ادعا یمکنند که
ی
چی دشوار خواهد بود ،به ویژه اگر این امر عمدتا ر
در ن
خارج تحمیل کند.
ی
دولن باشد و محدودیتهای جدیدی را بر ررسکتهای
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سنجشهای بانک ن
چی ن
جهای از درآمد ناخالص میل رسانه ن
بی  2017-2000به دالر آمریکا
یادداشت :خط رسخ رنگ نشانگر سحیط است که ن
چی برای رسیدن به اقتصادی با درآمد باال باید به آن دست یابد

چی یط چند دههی آینده به ن
واحد اطالعات اکونومیست ( )EIUپیش ن
بین یمکند که رشد تولید ناخالص داخیل ن
متان قابل توجیه کند خواهد شد
و در نهایت با نرخ رشد ایاالت متحد تا سال  2037همسان خواهد شد (نرخ رشد تولید ناخالص داخیل واقع ایاالت متحد و ن
چی هر دو  1/9درصد
17.
بین شده اند) .برای چند سال پس از آن EIU ،پیش ن
پیش ن
بین یمکند تولید ناخالص داخیل ایاالت متحد بزرگتر از ن
چی خواهد بود (شکل )6
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چی در  2019-2018و پیش ن
نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخیل واقع ایاالت متحد و ن
بین آن تا ( 2050به درصد)

چی تمایل خود را برای دور شدن از مدل اقتصادی فعیل خود که استوار بر «رشد رسی ع و به هر ر
دولت ن
قیمن» است ،به رشد اقتصادی «هوشمندتر»
ر
پیشفته ،انرژی ی ن
بیشت بر فناوریهای ر
ست و خدمات است .چین
نشان داده ،که درصدد کاهش اتکاء به صنایع با مرصف انرژی باال و آالینده و تکیه
ر
ن
همچنی اعالم کرده است که یمخواهد رشد اقتصادی متعادلتری را درپیش بگتد( .این موضوعات در صفحات بعدی این گزارش با جزئیات بیشتی
مورد بحث قرار گرفته است).

برریس ابعاد اقتصاد ن
چی
چی بر ایاالت متحد به عنوان «بزر ر
چی بسیاری از تحلیلگران را به این گمان واداشته است که آیا ن
رشد رسی ع اقتصاد ن
گتین قدرت اقتصادی جهان»
پیش خواهد گرفت و در چه ن
چی موضوع بحث و تبادل نظر گ ر
ر
ستده ن
زمای .ابعاد «واقع» اقتصاد ن
بی اقتصاددانان بوده است .با معیار دالر آمریكا به
عنوان نرخ ارز تبدییل ،تولید ناخالص داخیل ن
چی در سال  2018به دالر اسیم  13/4تریلیون دالر بود كه براساس برآوردهای انجام شده توسط صندوق
بیالملیل پول 65/3 ،درصد اقتصاد ایاالت متحد است .تولید ناخالص داخیل رسانه سال  2018ن
ن
چی به دالر اسیم  9608دالر بود که معادل 15/3
درصد رسانه ایاالت متحد آمریکا بود .بسیاری از اقتصاددانان برآنند كه استفاده از نرخ ارز اسیم برای تبدیل دادههای ن
چین (یا سایر كشورها) به دالر
ی
آمریكا ،بازتاب اندازهی واقع اقتصاد ن
چی و استانداردهای زندگ آنها نسبت به ایاالت متحد نیست.
ن
ی
های اختالف قیمت کاالها و خدمات در رسارس
نرخ اسیم ارز فقط قیمت ارزهای
خارج را در مقابل دالر آمریکا منعکس یمکند و چنی اندازهگتی ی
ر
ن
آن کشور را منعکس نیمکند .برای نمونه ،با یک دالر آمریکا که به پول چی مبادله یم شود ،کاالها و خدمات بیشتی را در مقایسه با ایاالت متحد یمشود
چی بهطور کیل ن
خرید .دلیل این امر این است که قیمت کاالها و خدمات در ن
پاییتر از قیمت کاال و خدمات مشابه درایاالت متحد است .برعکس ،قیمت
کاالها و خدمات در ژاپن به طور کیل باالتر از قیمت آنها در ایاالت متحد (و ن
چی) است .بنابراین ،با یک دالر که به پول ژاپن مبادله یمشود ،کاالها و
خدمات ر
ن
تخمی نرخ ارز را براساس قدرت واقع خرید خود نسبت به دالر
کمتی در مقایسه با ایاالت متحد یمشود خرید .اقتصاددانان تالش یمكنند
ً
تهیه كنند تا بتوانند مقایسه دقیقتری از دادههای اقتصادی در تمام كشورها انجام دهند كه معموال به آن برابری قدرت خرید ( )PPPگفته یمشود .نرخ
ن
چی و تولید ناخالص داخیل رسانه آن را افزایش یمدهد .براساس دادههای صندوق ن
(تخمین) اقتصاد ن
نظرسنج-
بیالملیل پول (که از
تبدیل  PPPاندازهی
ی
ن
ن
های انجام شده توسط بانک جهای استفاده یمکند) ،قیمت کاالها و خدمات در چی تقریبا برابریک دوم قیمت آنها در ایاالت متحد است.
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تعدیل این اختالف قیمت ،ارزش تولید ناخالص داخیل ن
چی در سال  2018را از  13/4تریلیون دالر (دالر اسیم) به  25/3تریلیون دالر (بر مبنای )PPP
چی بر اساس  PPPبر ایاالت متحد بهعنوان بزر ر
بیالملیل پول نشان یمدهد که ن
افزایش یمدهد (به جدول  1مراجعه کنید) 18.دادههای صندوق ن
گتین
ن
اقتصاد جهان در  2014ر
پیش گرفت 19.سهم ن
چی از تولید ناخالص داخیل جهای بر اساس  PPPاز  ٪2/3در سال  1980به حدود  ٪18/3در سال
ن
ن
اولی بار
 2017افزایش یافت ،در حایل که سهم ایاالت متحد از تولید ناخالص داخیل جهای بر مبنای  PPPاز  ٪24/3به  ٪15/3کاهش یمیابد 20.این
چی به عنوان بزر ر
چی یمتواند بزر ر
می داخل قاب مراجعه کنید) .صعود اقتصادی ن
گتین اقتصاد جهان باشد (به ر ن
در تاری خ نیست که ن
گتین اقتصاد جهان
چشمگت بوده است ،بهویژه با توجه به اینکه در سال  ،1980تولید ناخالص داخیل ن
چی بر مبنای  PPPفقط یكدهم ایاالت متحد بود (نگاه کنید به
شکل .)7
چی  ٪56بزر ر
بیالملیل پول پیش ن
بین کرده است که تا سال  ،2024اقتصاد ن
صندوق ن
گت از اقتصاد ایاالت متحد بر اساس  PPPخواهد بود.

افت و ن
خی اقتصاد ن
چی
چی بزر ر
طبق مطالعهای که اقتصاددان آنگوس مادیسون انجام داده ،ن
گتین اقتصاد جهان در سال  1820بود که حدود ٪32/9
ن
ی
خارج ،کشمکشهای داخیل ،دولتهای
جهای را به خود اختصاص یمداد .ویل ،جنگهای داخیل و
تولید ناخالص داخیل
ن
ر
ضعیف و ناکارآمد ،بالیای طبیع (برج از آنها به دست بش) و سیاستهای اقتصادی ناپایدار باعث شد که سهم ن
چی از تولید
ن
جهای بر مبنای  PPPبه ن
متان قابل توجیه کاهش یابد .در سال  ،1952سهم ن
چی در تولید ناخالص داخیل
ناخالص داخیل
ن
ن
جهای به  ٪5/2کاهش یافت و تا سال  1978به  ٪4/9سقوط کرد .تصویب اصالحات اقتصادی توسط چی در اواخر دههی
ن
چی شد و به بازآی ن
 1970منجر به افزایش رشد اقتصادی ن
جهای کمک کرد.
چی به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی
ی
منبع :سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،عملکرد اقتصادی ن
چی در درازمدت  ، 2030-1960 ،توسط Angus Maddison
2007 ،
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چی (از  9608دالر) به  18110دالر افزایش یمیابد ،که این ن
همچنی تولید ناخالص داخیل رسانه سال  2018ن
ن
متان برابر ٪28/9
با سنجش PPP
ی
ً
ن
ر
سطح  PPPایاالت متحد بود .حن با ادامه رشد رسی ع اقتصادی ،احتماال سالها طول یمکشد تا سطح زندگ چینها به سطح ایاالت متحد نزدیک
ن
جهای به عنوان بزر ر
گتین تولیدکنندهی جهان پدیدار شده است .شکل  8برآوردهای ارزشافزودهی ناخالص تولید در ن
شود .ن
چی،
چی طبق نظر بانک
ایاالت متحد و ژاپن را به دالر آمریكا از سال  2006تا  2016بیان یمکند .دادههای ارزش افزوده ناخالص منعكس كننده ارزش واقع تولیدی است كه
در این كشور رخ داده است ن
(یعن ارزش مواد نیمساخته و مواد خام اولیه مورد استفاده در تولید را کش یمکنند) .در سال  ،2016ارزش تولید ن
چی بر
اساس ارزش افزوده ناخالص  49/2درصد باالتر از سطح ایاالت متحد بود .تولید در ن
چی نقش بسیار مهیم در اقتصاد آن کشور در مقایسه با ایاالت
ن
ر
صنعن ن
چی برابر با  28/7درصد از تولید ناخالص داخیل این کشور بود .در حایل که این متان در ایاالت
متحد دارد .در سال  ،2016ارزش افزوده تولید
21.
متحد  11/6درصد بود
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ن
ن
جهای ،ن
جهای در سال ( Deloitte ،2016یک ررسکت مشاوره ن
چی را
نظرسنج از مدیران تولید
بیالملیل) بر اساس
در فهرست رقابتپذیری تولید
ی
ر
ن
رقابنترین تولید کننده جهان (دربی  40کشور) رتبهبندی کرد ،در حایل که ایاالت متحد آمریکا در رتبه دوم قرار گرفت (رتبه چهارم در .)2010
به عنوان
ن
ر
ر
ن
ن
این شاخص نشان یمدهد که مدیران جهای پیشبین کرده اند که ایاالت متحد تا سال  2020از چی پیش بگتد و به رقابنترین اقتصاد جهان تبدیل
ً
ر
ن
پژوهش و توسعه ،وجود دانشگاه
باالی از هزینهها و فعالیتهای
شود؛ عمدتا به دلیل رسمایهگذاری سنگی در استعدادها و فناوری (برای نمونه ،سطح ی
های درجه یک ،و رسمایه گذاری زیاد در فنآوریهای ر
پیشفته) .از سوی دیگر ،در حایل که انتظار یمرفت ن
چی به دلیل سطح باالی هزینه پژوهش و
توسعه ،حرکت به سمت تولید با ارزش و کیفیت باالتر ،تولید ر
پیشفته ،سیاستهای دولت برای ارتقاء نوآوری و شمار زیادی از دانشآموختگان علوم،
صنعن ر
ن
ر
باق بماند ،مشاهده شد که با چالشهای مختلف روبرو است از جمله اقتصاد کند ،کاهش تولید
فناوری ،مهندیس و ریاضیات ،یک قدرت
ارزشافزوده و اضافه ظرفیت تولید در چندین صنعت ،افزایش هزینههای نتوی کار و افزایش سن جمعیت کشور .در نتیجه ،پیش ن
بین یمشود که چین
22.
تا سال  2020به رتبه دوم اقتصاد تولیدی سقوط کند
ن
ن
بهطور ر
جهای اقتصاد ( )WEFگز ر
جهای کل
ارزیای و رتبهبندی رقابت
اریس ساالنه تهیه یمکند که (براساس یک شاخص) به
گستدهتری ،مجمع
ی
تعیی یمکند ،که آن ن
اقتصاد یک کشور یمپردازد .این رتبهبندی براساس عوامیل است که ن
ن
ن
تعیی کنندهی
نت به نوبه خود
متان بهرهوری یک اقتصاد را
ن
سطح رفاه و ر
ن
جهای  WEFدر سال  ،2018ن
هشتمی اقتصاد
چی را به عنوان بیست و
رونف است که یک کشوریمتواند به آن دست یابد .فهرست رقابت
23.
ر
رقابن جهان (در میان  40کشور) رتبهبندی کرد ،در حایل که ایاالت متحد رتبهی دوم را به دست آورد

تغیت مزایای دستمزد و هزینه کار در ن
چی
ن
اشتغال ن
میانگی
چی ممکن است در افزایش دستمزدها نقش داشته باشد .همانطور که در شکل  9نشان داده شده است،
سن
کاهش
ِ
ِ
جمعیت در ِ
24.
دستمزدهای ماهانه ن
چی (به دالر آمریکا) در سال  55 ،1990دالر بود ،این مبلغ در ویتنام بالغ بر  32دالر و در مکزیک  221دالر یم شد با این حال،
ر
در سال  ،2018متوسط دستمزد ماهانه ن
بیشت از دستمزد در ویتنام ( 238دالر) و  ٪158/5باالتر از درآمد درمکزیک (383
چی (با  990دالر)٪316 ،
دالر) بود .از سال  2007تا  ،2018متوسط دستمزدهای ماهانهی ن
چی ٪263 ،افزایش یافته است.

یادداشت :از آنجا که داده ها به جای پول میل به دالر ایاالت متحد ذکر شدهاند ،تغیتات در دستمزدها ممکن است تا حدی منعکس کننده تغیتات نرخ پول میل با دالر آمریکا باشد .با
ن
های ممکن است قیمت متوسط نتوی کار را به دالر برای ررسکتهای رسمایه گذار ایاالت متحد که ممکن است در فعالیتهای خارج از کشور با آن روبرو شوند،
این حال،
چنی داده ی
منعکس کند.

اتاق بازر ن
ن
گای آمریکا در ن
چالش
دومی
چی ( )AmCham Chinaدر برریس وضعیت کسب و کار در سال  ،2019افزایش هزینه های کار را به عنوان
ِ
چی ذکر کرده است ( ٪56از دریافتکنندگان گزارش ،آن را بزر ر
پیش روی ررسکت های آمریکای در ن
گتین نگر نای خود ذکر کردند) 25.شکل  10مقایسه
ِ
ی
ِ
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کشورهای که در شکل قبیل ذکر شده است را نشان یمدهد ،که نسبت به سطح ایاالت متحد مشخص شده
هزینههای نتوی کاردر هر واحد تولید برای
ی
ن
است .در سال  ،2000هزینه تولید واحد تولید چی  42/3درصد سطح ایاالت متحد بود که در سال  2018به  75/5درصد سطح ایاالت متحد رسید
26.
است

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

خارج (س.م.خ  )FDI -در ن
ی
چی
رسمایه گذاری مستقیم
همچنی مشوقها در ن
ن
خارج در اوایل دهه  1990شد.
ی
چی منجر به افزایش رسمایهگذاری مستقیم
اصالحات مربوط به تجارت و رسمایهگذاری و
ن
این جریانها منبع اصیل افزایش بهرهوری در چی و رشد رسی ع اقتصادی و تجاری بودهاند .طبق گزارشها ،در سال  2010تعداد  445244بنگاه
خارج ( )FIEدر ن
ی
چی ثبت شدهاند که  55/2میلیون کارگر یا  ٪15/9از نتوی کار شهری را استخدام یمکنند 27.همانطور که در شکل 11
رسمایهگذاری
ر
ن
ی
خارج» سهم قابل توجیه از تولید صنعن چی را به خود اختصاص دادهاند .این سهم از  ٪2/3در
نشان داده شده است« ،بنگاههای رسمایهگذاری
28.
سال  1990به بیش از  ٪35/9در سال  2003رسید ،اما در سال  2011به سطح  ٪25/9سقوط کرد عالوه بر این ،این بنگاهها مسئول سطح قابل
خارج»  58/3درصد از صادرات و  59/7درصد واردات ن
خارج ن
ی
ی
چی در
چی هستند .در اوج فعالیت خود« ،بنگاههای رسمایهگذاری
توجیه از تجارت
ً
سال  2005را به خود اختصاص دادند ،اما متعاقبا این سطح کاهش یافته و به ترتیب در سال  2018به  41/7و  43/7درصد رسیده است (شکل .)12
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به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ( )UNCTADن
چی هم اصیلترین دریافت كنندهی «رسمایهگذاری مستقیم ی
خارج» (س.م.خ)
خارج به ن
ی
چی در سال 139 ، 2018
در جهان و هم اصیلترین صادرکننده س.م.خ تبدیل شده است (نگاه کنید به شکل  29.)13ورود رسمایه مستقیم
30.
خروج س.م.خ ن
ن
ی
چی پس از سال 2005
دومی دریافت کننده س.م.خ پس از ایاالت متحد تبدیل شده است
میلیارد دالر بوده که این کشور به
ر
ن
ن
ن
اولی بار در سال  2015نسبت به ورود س.م.خ بیشت شده است.
ی
خروج س.م.خ چی در سال  2016به اوج تاریج خود
بهرسعت رشد کرده و برای
ن
ن
یعن  196/1میلیارد دالر رسید ،اما در سالهای  2018-2017کاهش یافت که از یک سو نمایانگر سختگتی دولت چی در زمینهی صدوررسمایه است
ر
ن
خارج به هدفها و تالشهای ن
ن
ی
ی
چی برای بهدست
بدبین بیشت دولتهای
وهمچنی از سوی دیگر نشانگر
ولخرج بیهوده رسمایه است)
(چون به نظر
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پیشفته و سایر دارایهای ر
گرفی بنگاههای فناوری ر
ن
استاتژیک .با وجود این ،ن
رن
ی
خروج س.م.خ در جهان (پس از ژاپن) به شمار
دومی منبع بزرگ
چی هنوز
ی
یمآمد.

یادداشت :دادههای  UNCTADدر زمینه س.م.خ با آنچه که ن
چی گزارش کرده متفاوت است.

ن
ن
مختلف از جمله سیاستها و ابتکارهای دولت ن
جهای س.م.خ ن
چی برای
چی در سالهای اخت از عاملهای
به نظر یم رسد افزایش شدید جریان
تشویق ررسکتها به « ن
جهای شدن» ر
دستیای به «حق مالکیت معنوی» ،فناوری ،دانش ،مارکهای
نایس شده است .این دولت یمخواهد از س.م.خ برای
ی
معروف و غته استفاده کند ،تا ررسکتهای ن
چین را به سمت زنجته ارزش افزوده در تولید و خدمات سوق دهد ،نوآوری داخیل را تقویت کند و مارکهای
ن
ر
چین را توسعه دهد و به ررسکتهای ن
ن
جهای یاری رساند 31.کند شدن اقتصاد ن
چی و
دولن) برای تبدیل شدن به رقیبان مهم
چین (بهویژه ررسکت های
ر
ی
بیشتی تشویق کرده است؛ به این منظور که به ررسکتها برای متنوع کردن ریسک و
خارج
افزایش هزینههای کارگری ،این کشور را به رسمایهگذاری
ر
ن
ر
ن
ن
جای بنگاههای کم رقابن از چی به کشورهای کم هزینهتر اقدام
گستش فرصتهای تجاری فراتر از بازار چی کمک کند و در برج موردها ،برای جابه ی
ن
چی ( )MOFCOMگزارش داده است که در سال  ،2018س.م.خ غت مایل ن
خارج ن
ی
چی در کشورهای  ( BRIکشورهای به اصطالح
کند .وزارت بازرگای
32
«یک کمربند و یک جاده») بالغ بر  15/6میلیارد دالر بوده است که نسبت به سال گذشته  ٪8/9افزایش داشته .بعالوه ،افزایش ن
ی
خروج س.م.خ
متان
ممکن است به این نتیجه منجر شده باشد که دولت ن
ی
خارج خود بنماید (که در آوریل  2019بالغ بر 3/1
چی سع در تنوع بخشیدن به ذخته ارزی
ر
تریلیون دالر بود – به عنوان بزر ر
ن
ی
گتین دارنده ارز ی
خارج در چی (بر اساس سهام س.م.خ تا سال  )2017هنگ
خارج جهان) .بزرگتین رسمایهگذاران
ن
ویرجی انگلیس ( 10/6درصد)  ،ژاپن ( 6/1درصد)  ،سنگاپور ( 4درصد) و آلمان ( )٪ )3/2بودند (بنگرید به
کنگ ( 52/6درصد از کل) ،33جزیره
جدول شماره .)2

15

نگرش

برآمد اقتصادی ن
چی...

عوامیل که ر
روج س.م.خ در ن
اسیاتژی خ ی
چی را هدایت مکنند
یگ از جنبههای اصیل ر
استاتژی نوسازی و رشد اقتصادی ن
ی
خارج برای کمک به
چی در دهههای  1980و  1990جذب رسمایهگذاری مستقیم
چی بود .رسمایهگذاری ررسکتهای ن
رهتان ن
توسعه بنگاههای داخیل ن
چی
چین در خارج از کشور بهشدت محدود بود .با این حال ،در سال  ،2000ی
استاتژی جدید « ن
ر
ر
جهای شو!» را آغاز کردند ،که سع در تشویق بنگاههای اقتصادی ن
دولن) برای رسمایهگذاری در خارج از
چین (عمدتا ررسکتهای
چی است .بهطور ر
خارج در ن
ی
سنن ،سطح
های که این رسمایهگذاری را توجیه یمکند ،انباشت گس رتده ذخایر ارزی
کشور را داشت .یگ از مهمترین عامل ی
ً
قابل توجیه از این ذخایر در دار یایهای نسبتا ایمن اما کم بازده ،مانند اوراق بهادار خزانهداری ایاالت متحد رسمایهگذاری شده است .در تاری خ 29
ر
ر
ن
ن
رهای
ی
سپتامت  ،2007دولت چی رسما رسکت رسمایهگذاری چی ( )CICرا به منظور کسب بازده سود بیشت در ذخایر ارزی خود و متنوع سازی ارزی و ی
ر
34.
از سلطهی دالر آمریکا بنیاد نهاد در ابتدا  CICکه با  200میلیارد دالر رسمایه آغاز به کار کرد ،اکنون به یگ از بزرگتین صندوقهای مایل حاکم بر جهان
ن
ر
35
ن
معدی است
یای به منابع طبیع مانند نفت و مواد
تبدیل شده است .عامل دیگر که محرک دولت چی برای تشویق بیشت جریان س.م.خ بود ،دست ی
36
ر
ن
ن
ن
رقابن
نهای خود را توسعه بنگاههای
که توسط دولت برای تأمی رشد رسی ع اقتصادی چی در نظر گرفته شده است .رسانجام ،دولت چی هدف ی
ن
خارج یا دستیای به آنها به عنوان ر
رویس برای ررسکتهای ن
ن
ی
چین
جهای با مارکهای خاص خود اعالم کرد .رسمایهگذاری در ررسکتهای
چی در سطح
ی
ً
بیالملیل به منظورکمک به ررسکتهای ن
ر
مدیرین و غالبا مارکهای شناخته شدهی ن
چین در رقابتهای
بهمنظور بهدست آوردن فنآوری ،مهارتهای
ن
ر
ن
جهای است .برای نمونه ،در آوریل  ،Lenovo Group Limited ،2005یک رسکت رایانهای چین ،بخش رایانههای شخیص  IBMرا با قیمت 1/75
ر
37.
خروجهای تجمع س.م.خ غتمایل ن
ی
چین توسط سهام در سال  ،2017هنگ کنگ ( %54/2از کل)،
مهمتین مقصد برای
میلیارد دالر خریداری کرد
ن
جزایر کیمن ( ،)%13/9جزایر ویرجی بریتانیا ( ،)%6/7و ایاالت متحد ( )%3/7بود (بنگرید به جدول .)3
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برآمد اقتصادی ن
چی...

خروج س.م.خ ن
ی
چین تا سال 2017
یادداشت :رتبهبندی هفت مقصد برتر سهام

ً
سطح قابل توجیه از س.م.خ ن
ن
ویرجی بریتانیا و جزایر کیمن یمرود احتماال به جای دیگری هدایت یمشوند .موسسه
چین که به هنگ کنگ ،جزایر
ن
آمریکای ر
ر
اینتپرایز (اندیشکده  ،)AEIپایگاه ردیاب رسمایهگذاری جهای ن
نهای)
چی ( )CGITرا برای
ردیای جریانهای واقع (از رسکت مادر تا مقصد ی
ی
ی
ر
ن
ن
.
رسمایهگذاری چین در سطح جهان ایجاد کرده است دادههای پایگاه  CGITرسمایهگذاری ی
ردیای یمکند
خارج چی به ارزش  100میلیون دالر یا بیشترا ی
خروج س.م.خ ن
(که از آن بهعنوان «رسمایهگذاری غتاوراق قرضه در ن
ی
چین متفاوت است .دادههای CGIT
چی» یاد یمشود) 38.این دادهها با دادههای
ر
خارج غت اوراق قرضهای ن
چی از  2005تا  2017شامل ایاالت متحد (127/7
مهمتین مقصدها ،نشان یمدهد این مبالغ از کل رسمایهگذاریهای
در
ی ِ
ر
میلیارد دالر) ،استالیا ( 103/7میلیارد دالر) ،انگلیس ( 75میلیارد دالر) ،برزیل ( 61/2میلیارد دالر) و روسیه ( 53/8دالر) شده است (بنگرید به شکل
39.
)14

یادداشت :دادهها شامل س.م.خ و با ارزش  100میلیون دالر یا ر
بیشت است .این دادهها با دادههای رسیم ایاالت متحد و دولت ن
چی که متگ به متدولوژیهای مختلف هستند ،تفاوت
چشمگتی دارند.
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برآمد اقتصادی ن
چی...

الگوهای تجارت کاال در ن
چی
چی برای تبدیل شدن به یک قدرت تجاری مهم کمک کرد .صادرات کاالهای ن
اصالحات اقتصادی و آزادسازی رسمایهگذاری تجاری ،به ن
چین از 14
میلیارد دالر در سال  1979به  2/5تریلیون دالر در سال  2018افزایش یافت ،در حایل که واردات کاال از  18میلیارد دالر به  2/1تریلیون دالر افزایش
چی این کشور را برای بسیاری از کشورها به یک ررسیک تجاری مهم (و اغلب بزر ر
یافت (بنگرید به جدول  4و شکل  .)15رشد رسی ع تجارت ن
گتین ررسیک)
چینها ،این کشور بزر ر
تبدیل کرده است .طبق اظهار ن
گتین ررسیک تجاری برای  130کشور در سال  2013بوده است 40.از سال  2000تا  ، 2008رشد
ن
ساالنهی صادرات کاالها و واردات کاالی ن
چی به ترتیب به طور متوسط  ٪25/1و  ٪24/2بوده است .با این حال ،بهدلیل تأثت بحران مایل جهای،
چی به ترتیب به  15/9و  11/2درصد کاهش یافت .تجارت ن
صادرات و واردات ن
چی در سال  2010و  2011بهبود یافت ،و به رشد صادرات به طور
ن
متوسط  ٪25/8و رشد واردات به طور متوسط  ٪31/9بالغ شد .با این حال ،از آن زمان به بعد رشد تجارت چی به شدت کند شد .از سال  2012تا
چی به طور متوسط ساالنه  7/2و  4/1درصد رشد داشته است .از سال  2015تا  2016ن
 ، 2014صادرات و واردات ن
متان صادرات و واردات به ترتیب
ن
جهای کند و کاهش قیمت کاالها (مانند نفت و سنگ معدن) است.
 ٪4/7و  ٪11/6کاهش داشته است (شکل  ، )16که این انعکاس دهنده یک اقتصاد
با این حال ،در سال  ،2017صادرات و واردات ن
چی به ترتیب  ٪6/7و  ٪17/4رشد یافته است .صادرات و واردات در سال  2018به ترتیب  9/3و
 ٪17/8رشد داشته است .درهر حال ،در سه ماه اول سال  2001صادرات ن
چی  ٪1رشد داشته است ،در حایل که واردات نسبت به سال گذشته
 ٪1/1کاهش یافته است .مازاد تجارت کاالهای ن
چی از  2004تا  2008به شدت رشد کرد و از  32میلیارد دالر به  297میلیارد دالر رسید .این مازاد یط
سه سال بعد ،ساالنه سقوط کرد و در سال  2011به  158میلیارد دالر کاهش یافت .با وجود این ،در هر چهار سال بعد از آن افزایش یافت و به رکورد
 679میلیارد دالر در سال  2015رسید -پیش از سقوط به  611میلیارد دالر در سال  2016و  489میلیارد دالر در سال  2017و 382میلیارد دالر در
پیش گرفت و به بزر ر
چی از آلمان ر
ن
سال  .2018در سال  ،2009ن
دومی واردکننده کاال (پس از ایاالت
گتین صادرکننده کاال به همراه ایاالت متحد آمریکا و
ن
چی به عنوان بزر ر
جهای (صادرات بعالوه واردات) از ایاالت متحد ر
متحد) تبدیل شود .در سال  ،2012ن
پیش گرفت .همانطور که
گتین اقتصاد تجارت
ن
در شکل  17نشان داده شده است ،سهم ن
جهای از  ٪2در سال  1990به  ٪14/1در سال  2015افزایش یافت  ،اما در سال
چی در صادرات کاالهای
 2016به  ٪13/4و در سال  2017به  ٪13/2کاهش یافت.
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برآمد اقتصادی ن
چی...

یادداشت :دادهها به دالر آمریکا است که ممکن است از تغیتات نرخ ارز اثر بپذیرد

یادداشت :دادهها به دالر آمریکا است که ممکن است ازا تغیتات نرخ ارز اثر بپذیرد
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برآمد اقتصادی ن
چی...

ن
تخمین است.
یادداشت :دادهها برای 2017

ررسکای عمده تجاری ن
چی
جدول  5دادههای رسیم تجارت ن
چی در مورد هفت ررسیک عمده تجاری خود در سال ( 2018بر اساس تجارت کل) را ذکر کرده است .اینها 28
ر
جنوی ،هنگکنگ و تایوان
کشور عضو اتحادیه اروپا ( ،)EU28ایاالت متحد 10 ،کشورعضو گروه کشورهای آسیای جنوب ررسق ( ،)ASEANژاپن ،کره
ی
چی عبارت بودند از ایاالت متحد ،اتحادیه اروپا ،آسهآن ،42در حایل که مهمترین منبع برای واردات ن
را شامل یمشوند 41.سه بازار عمده صادرات ن
چی
ی
کشورهای اتحادیه اروپا ،آسهآن و کره جنوی بودند .طبق دادههای دولت ن
چی ،این کشور مازاد تجارت بزرگ را با ایاالت متحد ( 282میلیارد دالر)،
ی
ی
جنوی ( 74میلیارد
کره
و
دالر)
میلیارد
112
(
تایوان
با
ا
ر
بزرگ
تجاری
ی
موازنه
عدم
و
دارد
دالر)
میلیارد
129
هنگکنگ ( 274میلیارد دالر) و ( EU28
ی
دالر) گزارش داده .دادههای بازر ن
ر
ر
گای ن
چی با بسیاری از رسکای تجاری خود تفاوت قابل توجیه دارد .بهنظر یمرسد این اختالفات تا حد زیادی نایس از
چی از طریق هنگکنگ در دادههای رسیم بازر ن
چی است .ن
گای ن
نحوهی محاسبهی تجارت ن
چی بخش عمدهای از صادرات خود از طریق هنگکنگ به
کشورهای دیگر را به عنوان صادرات ن
کشورهای که محصوالت
چی به هنگکنگ بهمنظور هدفهای آماری حساب یمکند ،در حایل که بسیاری از
ی
43.
ن
چین را از طریق هنگکنگ وارد یمکنند از جمله ایاالت متحد ،به طور کیل به لحاظ آماری منشأ این واردات را به حساب ن
چی یمنویسند

چی اغلب با ررسکای بازر ن
یادداشت :رتبهبندیها با توجه به کل بازر ن
چی در سال  .2018دادههای تجارت دو جانبه ن
گای ن
گای خود متفاوت است.
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برآمد اقتصادی ن
چی...

کاالهای عمده تجارت ن
چین

ر
فر ن
ر
بیشتی نیاز است ،در صحنهی ن
اوای نتوی کار ارزان ن
بیالملیل راحت رقابت کند .در
تولیدای که به نتوی کار
چی باعث شده تا در بسیاری از
چی را تشکیل یمدهند .مقدار قابل توجیه از واردات ن
نتیجه ،محصوالت کارخانهای سهم قابل توجیه از تجارت ن
چی از قطعات و اجز یای تشکیل شده
ن
ر
است که در فرآوردههای نهای مانند محصوالت ر
ن
محصوالی
چنی
مرصق و رایانهها مونتاژ شده و سپس صادر یمشود .اغلب ،ارزش افزوده
الکتونیگ
ی
چی توسط کارگران ن
که در ن
چین مونتاژ یمشوند در مقایسه با ارزش کل محصول هنگام ارسال به خارج از کشور ،قابل مالحظه نیست .ده قلم واردات و
صادرات عمده ن
چی در سال  2018به ترتیب در جدول  6و جدول  7با استفاده از سیستم تعرفه هماهنگ ( )HTSبا اعشار دو رقیم ذکر شده است.
ر
ن
ن
ن
ن
ن
ماشی آالت
پردازش
ماشی آالت (مانند
تجهتات برق ،44سوخت معدی ،راکتورهای هستهای ،دیگهای بخار و
ماشی آالت و
عمده واردات ،شامل
ِ
ر
ر
ساخی نیمههادیها) ،سنگ معدن ،ابزارهای نوری ،عکایس ،پزشگ یا لوازم جراج .بزرگتین صادرات چ ن
ن
ن
ی عبارت
ماشی آالت برای
خودکار دادهها و
ر
ن
ن
ن
ماشی آالت ،مبلمان ،پالستیک و وسایل نقلیه.
ماشی آالت و تجهتات برق ،راکتورهای هستهای ،دیگهای بخار،
بودند از

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

یادداشت 10 :قلم صادرات عمده در سال  ، 2018اعشار دو رقیم ،سیستم تعرفه هماهنگ
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برآمد اقتصادی ن
چی...

اقتصاد ن
چی در مواجهه با چالش های بلند مدت
ً
ن
ن
های که در گذشته اساسا برای ایجاد رشد اقتصادی رسی ع به هر
در حال حاض چی در حال بازسازی اسایس مدل اقتصادی خود است .سیاست ی
ی
ر
ن
های هزینههای زیادی دربرداشته است (مانند آلودگ شدید [محیط زیست]،
قیمن ،به کار گرفته یمشدند ،بسیار موفق بودند .با این حال ،چنی سیاست ی
ر
ر
گستش نابرابری درآمدی ،تولید بیش از حد در بسیاری از صنایع ،یک سیستم مایل ناکارآمد ،باال ن
رفی بدیه ررسکتها و عدم تعادل شدید در اقتصاد) و
همی دلیل الگوی رشد قدیم به نظر بسیاری از اقتصاددانان دیگر مدیل پایدار نیست .ن
ن
چی به دنبال ایجاد یک مدل رشد جدید («هنجار جدید»)
به
ر
بیشتی بر مرصف خصویص و نوآوری بعنوان محرکهای جدید اقتصاد چین
است که رشد اقتصادی پایدار (و کم هزینهتری) را تقویت یمکند که تأکید
ن
ن
دارد .اجرای یک مدل رشد جدید که رشد اقتصادی سالم را تقویت یمکند یمتواند چالش برانگت باشد مگر اینکه چی قادر به اجرای مؤثر اصالحات
ر
اصالحای ،ن
ن
چی یمتواند با دورهای از رکود رشد اقتصادی و استانداردهای
چنی
اقتصادی جدید باشد .بسیاری از تحلیلگران هشدار یمدهند که بدون
ی
زندگ روبرو شود ،ررسیط که اقتصاددانان از آن با عنوان «تله درآمد متوسط» یاد یمکنند (چند مورد از این چالشها در زیر مورد بحث قرار یم گتند).

گذار ناقص ن
چی به اقتصاد بازار

با وجود سابقه سه دهه اصالحات ر
ر
چی ،مقامات ن
چین ادعا یمکنند که ن
گستده اقتصادی در ن
سوسیالیسن» است .بنظر یمرسد
چی «اقتصاد بازار
های برای کمک به رشد اقتصاد است ،با این که هنوز هم
منظور از این نکته اشاره به پذیرش و اجازه دولت به استفاده از نتوهای بازار آزاد در زمینه ی
دولت نقش مهیم در توسعه اقتصادی کشور بازی یمکند.

خط مشیهای صنعتی و شرکتهای دولتی

ن
ر
جهای « ،ن
صنعن و اداری در جهان تبدیل شده است»
چی به یگ از فعالترین کاربران سیاستهای
طبق اعالم بانک

45.

چی اعالم کرده است که در حال ن
حاض  150000ررسکت ر
شورای امور خارجه ن
دولن ،در سطح دولت مرکزی و دولتهای محیل وجود دارد

46.

چی را یمتوان به حساب ررسکتهای ر
 50%از تولید ناخالص داخیل غت كشاورزی ن
دولن گذاشت 47.عالوه بر این ،اگرچه تعداد سازمانهای اقتصادی
ر
دولن كشور بهشدت كاهش یافته ،ویل آنها همچنان بر تعدادی از بخشها (مانند نفت و معدن ،ارتباطات از راه دور ،آب و برق ،حمل و نقل و بخشهای
ر
صنعن) حاكماند ،از رقابت محفوظ نگه داشته یمشوند ،بخشهای اصیل هستند که به رسمایهگذاری در خارج از کشور تشویق یمشوند واز
مختلف
48.
ر
ر
ر
ن
ن
برندگان فهرستهای بازارسهام چی هستند یك پژوهش نشان یمدهد كه رسکتهای اقتصادی دولن چی ٪50 ،از  500رسكت بزرگ تولیدی در
49.
ن
چی و  ٪61از  500ررسكت برتر بخش خدمات را تشکیل یمدهند
ن
نه تنها ررسکتهای ر
دولن بازیکنان غالب در اقتصاد ن
جهای بسیار بزرگاند.
چیاند ،بلکه بسیاری از آنها مطابق با استانداردهای
ر
ر
ر
ن
فهرست فورچون ( )Fortneدر سال  2016درباره  500رسکت بزرگ جهان ،شامل  103رسکت چین است (در مقایسه با  29رسکت ذکر شده در سال
ر
 50.)2007از  103ررسکت ن
بیشت از سهام آنها است.
شناسای کرد که در آن دولت مالک  ٪50یا
چین ذکر شده ،فورچون  75ررسکت ( ٪73از کل) را
ی
ِ
های به ارزش  20/7تریلیون دالر و  16/2میلیون کارگردر استخدام
در مجموع ،این  75بنگاه در سال  7/2 ،2016تریلیون دالر درآمد داشته ،دار یای ی
داشتهاند .از  28ررسکت دیگر ن
ن
چین در فهرست  500فورچون ،بهنظر یمرسد تعدادی از آنها پیوندهای مایل با دولت چی دارند.

ن
ن
ن
جهان فوالد
چی و ظرفیت اضاف
ن
جهای فوالد تبدیل شده است .از سال  2001تا  ،2016تولید فوالد خام ن
ن
چی از  152میلیون تن به
چی به یک تولیدکنندهی بزرگ
ن
ن
 805میلیون تن افزایش یافت ،یک افزایش  459/9درصدی .در این دوره ،سهم چی در تولید جهای از  ٪17/9به  ٪50/3افزایش
ن
یافت و ن
جهای فوالد را در نظر گرفته است 51.در حایل که بخش عمدهای از افزایش ظرفیت فوالد
چی برای خود سهم  ٪87/1از تولید
چی در پاسخ به تقاضای داخیل بوده ر
ن
(نایس از رسمایهگذاری ثابت ن
ن
همچنی این کشور را به یک صادرکننده بزرگ
چی در مقیاس بزرگ)،
ن
تبدیل کرده است .در سال  ،2015ن
دومی صادر کننده بزرگ محصوالت تمام و نیمهتمام فوالد (پس از اتحادیه اروپا) با 111/6
چی
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ن
ن
ن
جهای فوالد با وجود کاهش
های درباره اثر افزایش تولید
میلیون تن یا  ٪24/1از کل مقدار جهای بود .یط چند سال گذشته نگرای ی
ن
جهای برای فوالد مطرح شده است .پس از سمپوزیوم اتحادیه اروپا در باره مساله ظرفیت بیش از حد فوالد و مقررات ساختاری
تقاضای
ن
ر
ن
ن
در بخش فوالد در آوریل  ،2016وزیر بازرگای ایاالت متحد پن پریتکر و مایکل فرومن ( )USTRنماینده آژانس سیاست تجاری ایاالت
ی
ن
متحد بیانیه ر
بزرگ ر
جهای
نایس از ظرفیت بیش از حد
مشتگ صادر کردند که اعالم یمکرد« :صنعت فوالد ایاالت متحد گرفتار بحران
ن
ر
 ...به دلیل افزایش غت قابل کنتل ظرفیت تولید فوالد ن
مخری بر
چی» است و خاطرنشان یمكرد كه افزایش ظرفیت جهای فوالد اثر
ی
ر
52.
ازبی ن
صنایع فوالد آمریکا داشته است از جمله كاهش قیمتها ،كاهش سودآوری و ن
رفی بیش از  13000شغل در صنایع فوالد
چی به شدت توسط نهادهای ر
بسیاری از تحلیلگران برآنند که صنعت فوالد ن
دولن در سطح دولت مرکزی و دولتهای محیل از طریق
ن
چی را قادر یمسازد که ر
پشتیبای یمشود .این امر بسیاری از بنگاههای فوالد ن
حن در صورت عدم سود دیه
اعتبار و یارانههای کمهزینه
ن
ن
.
امن» معروف شدهاند دولت به دلیل نگرای در مورد تأثت اخراج
و بدیه زیاد به فعالیت بتدازند – این بنگاهها توسط بعیصها به «ز ی
ی
ن ر
ن
ورشکستگ کند .در مطالعهای توسط دانشگاه ن
تخمی زده شده
رنی،
های اعالم
کارکنان بر ثبات اجتمایع ،تماییل ندارد برای چنی رسکت ی
53.
ر
ر
ر
است که نییم از ررسکتهای فوالدی ن
امن» باشند در آوریل  USTR ، 2016فهرسن از  86مورد یارانه دولن را منتش
چی « ررسکتهای ز ی
کرد که از سال  2011تا  2014به ررسکت آهن و فوالد (هن)  ،یگ از بزر ر
گتین ررسکتهای فوالدی ن
چی داده شد ،که از گزارشات ساالنه
ی
این ررسکت بدست آمده است 54.در فوریه سال  ، 2016دولت ن
چی اعالم کرد که قصد دارد یط  5سال آینده  100میلیون تا 150
55.
میلیون تن از ظرفیت فوالد خام را کم کند و  500000شغل را حذف کند
ن
جهای ،اعالم یمکند «متعهد یمشود كه هیچ برنامه ر
در گزارش  ،USTR 2016ن
دولن،
چی در رابطه با پایبندی به مقررات سازمان تجارت
دولن ،برای ر
سیاست ،دستورالعمل ،رهنمود ،وام یا یارانه ر
گستش ظرفیت شبکه فوالد وجود ندارد» و اقدامات الزم برای كاهش ظرفیت
ی
56.
ر
امن" از طریق اعالم ورشکستگ و راههای دیگر» به عمل آید
موجود ،شامل «اقدامات فعال و مناسب برای جمع
آوری"رسکتهای ز ی

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

ً
دولن یا تحت ر
کنتل دولت است .به گفته یگ از تحلیلگران ،مدیران بانكهای ر
عمدتا تحت تسلط بانکهای ر
دولن ن
سیستم بانگ ن
چی از صف
چی
کادرهای حزب كمونیست ن
رهتان دولت را قادر یمسازد بر روند وام بانگ اعمال قدرت کنند 57».در سال ، 2015
چی برگماری شدهاند ،كه «حزب و ی
ن
58
ر
ن
دولن (از جمله پنج بانک بزرگ
های که به بانکهای بازرگای
پنج بانك بلند مرتبه در چی از نظر مالکیت متعلق به دولت بودند .درصد سهام دار یای ی
ر 59
ر
ر
(جای که افراد دولن دارنده سهام اصیل هستند) ،تعلق دارند ،درمجموع 68/5
دولن) ،سه بانک سیاست گذاری دولن ،و بانکهای تجاری سهایم
ی
ً
ن
خارج در سیستم بانگ ن
درصد از کل دارایهای بانگ در ن
ی
ناچت است و  %1/6از کل دار یایهای
چی نسبتا
چی را به خود اختصاص دادهاند 60.مشارکت
ی
ر
ر
دولن اقدام به دریافت اعتبار ترجیج یمکنند ،در حایل
دولن از طریق بانکهای
بانگ را شامل یمشود 61.این باور وجود دارد که ررسکتهای اقتصادی
ر
ن
دولن
تخمی ،ررسکتهای اقتصادی
که ررسکتهای خصویص اغلب باید نرخ بهرهی باالتری بتدازند یا از جای دیگر اعتبار کسب کنند .بر اساس یک
ر
 85درصد (ی ن
دولن
عن  1/4تریلیون دالر) از کل وامهای بانگ در سال  2009را به خود اختصاص دادهاند 62.اعتقاد بر این است که اغلب ررسکتهای
وامهای خود را بازپرداخت نیمکنند  ،که ممکن است بانکها را با افزایش روزافزون عدم بازپرداخت وامها دچار گرفتاری کنند 63.بسیاری تحلیلگران بر
این باورند که یگ از بزر ر
ارزیای
توانای سهمیهبندی و تخصیص اعتبار مطابق با اصول بازار باشد ،مانند
گتین نقاط ضعف سیستم بانگ این است که فاقد
ی
ی
مخاطرات .دولت مرکزی ن
چی از سیستم بانگ برای تقویت اعتبار به منظور کمک به تحقق اهداف رشد تولید ناخالص داخیل خود و در صورت لزوم،
ن
ن
ر
سپتامت و بحران مایل جهای استفاده یمکند .از سال  2007تا
جتان تأثت رکودهای اقتصادی جهای ،مانند دوران پس از حمالت تروریسن 11
ی
برای ی
ن
 ،2016اعتبار داخیل چی بر مبنای دالر  ٪218افزایش یافته است (نگاه کنید به شکل  )18و به عنوان سهم تولید ناخالص داخیل ،این سطح از ٪125
به  ٪212افزایش یافته است .همانطور که در شکل  19نشان داده شده ،سطح ترکیب بدیههای خانوادهها ،ررسکت ها و دولت ن
چی به عنوان درصد
تولید ناخالص داخیل از اواسط سال  2016با ایاالت متحد و کره جنوی قابل مقایسه و ن
پاییتر از سطح ژاپن و اتحادیه اروپا است .با این حال ،سطح
ی
ً
ن
بدیه ن
.
چی (به هردوصورت دالر و درصدی از تولید ناخالص داخیل) در مدت زمان نسبتا کوتایه بهشدت افزایش یافته است برج را گمان بر این است
چی را ایجاد کند .از اواخر سال  2006تا اواسط سال  ،2016کل بدیههای بخش غت مایل ن
که امکان دارد در آینده جرقهی یک بحران اقتصادی در ن
چی
ر
ر
ن
به عنوان درصد تولید ناخالص داخیل از  ٪143به ( ٪254یعن افزایش  111درصدی) بیشت شده است .بخش عمدهای از افزایش آن بدیهها مربوط
به بخش ررسکتها است که به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخیل ،از  ٪107در سال  2006به  ٪171در اواسط سال  ٪64( 2016افزایش) رسیده
(یعن  14.8تریلیون دالر) افزایش یافته و در حال ن
ن
است .بر مبنای دالر ،بدیه ررسکتهای ن
حاض از
چین از  3تریلیون دالر به  17/8تریلیون دالر
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چی ممکن است بسیار ر
بدیههای ررسکتهای آمریکای بسیار فراتر رفته است (شکل  .)20بسیاری از ناظران هشدار دادهاند که رشد اعتبار ن
گستده باشد
ی
و یمتواند با افزایش شدید سطح بدیه ها ،رشد آینده را تضعیف کند و باعث ایجاد ظرفیت بیش از حد در بسیاری از صنایع (بخصوص افزایش اعتبار
رن
های که سودآور نیستند) و کمک به ایجاد حباب (مانند امالک و مستغالت) و کاهش بهره وری با تحقق رفتارهای ترجیج به
برای رسپا نگه داشی بنگاه ی
نفع ررسکتهای اقتصادی دول رن و سایر نهادهای مورد حمایت دولت شود.
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ً
عمدتا به دلیل تأثت بالقوهای که ممکن است بر سیستم بانگ ن
چی داشته باشد ،به عنوان یک مشکل بزرگ در این کشور مشاهده
بدیه دولتهای محیل
ن
یمشود .در دوره آغاز رکود مایل جهای ،بسیاری از نهادهای دولتهای محیل برای کمک به تحریک اقتصادهای محیل بویژه در حمایت از پروژههای
زیربنای ،وامهای کالن گرفتند .در دسامت  ،2013ر
دفت حسابریس میل ن
چی گزارش داد که از پایان سال  2010تا اواسط سال  ،2013بدیه دولتهای
ی
ی
64.
ن
محیل با  67درصد افزایش به حدود  3تریلیون دالر رسیده است دولت چی گزارش داد که بدیه دولتهای محیل در سال  2015به مبلغ 4/3
تریلیون دالر افزایش یافته است .یط چند سال گذشته دولت مرکزی تالش کرده است تا ساختار استقراض دولتهای محیل را تغیت دهد و استقراض
ر
دولتهای محیل را محدود سازد ،که براساس ن
مطبوعای ،به دلیل فشار به دولتهای محیل برای رشد رسی ع اقتصادی ،تا حدی
برج گزارشهای
موفقیت ن
چی را مقرص بسیاری از مشکالت بدیه دولت این کشور یمدانند .دولت ن
آمت بوده است 65.اقتصاددانان حساب رسمایه بستهی ن
چی سالها
ر
ر
محدودیتهای را برای ورود و خروج رسمایهها اعمال کرده است ،که بخش از آن برای کنتل تعویض پول رسیم ن
چی ( )Renminbi-RMBدر برابر دالر
ی
و سایر ارزها به منظور تقویت صادرات بوده است .بسیاری بر این باورند که اعمال محدودیتهای دولت ن
چی بر جریان رسمایه موجب تالطم بازارهای
چی ومانع از استفاده کارآمد از رسمایه ،مانند رسمایهگذاری بیش از حد در ن
مایل در ن
برج بخشها (مانند امالک و مستغالت) و رسمایهگذاری محدود در
ن
برج دیگر (مانند خدمات) ،شده است.

چالشهای زیست محیطی
ی
آلودگ در چ ن
ی بر رشد صنایع سنگ ن
الگوی رشد اقتصادی چ ن
ی
ی تأکید دارد که بخش اعظم آن بسیارانرژیبر و به شدت آلودهکننده است .سطح
ً
ر
سالمن مردم به همراه دارد .دولت چ ن
پیشتد رشد رسی ع اقتصادی قانونهای
ی غالبا به منظور
همچنان رو بهوخامت است و خطرهای جدی برای
ی
زیست محییط خود را نادیده یمگتد .حادثهها و گزارشهای زیر نشانگر چالشهای زیستمحییط چ ن
ی است:
•
•

ن
ی زده که چ ن
گزارش سال  2018توسط  ExxonMobilتخم ن
جهای  CO2کمک کرده
ی از سال  2000تا  2016حدود  ٪60به رشد انتشار
66 .
است و م نتان انتشار گازهای گلخانهای آن تا سال  2025از سطح  CO2ترکی ین ایاالت متحده و اتحادیه اروپا پی رش خواهد گرفت
ی
ر
آلودگ هوا در چ ن
یک گزارش  OECDدر سال  2017تخم ن
ی در سال  2015به م نتان  1/4تریلیون دالر،
بهداشن
ی زده که هزینههای
67 .
معادل  ٪7/8از تولید ناخالص داخیل این کشوراست
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•

•

•

ی
ی زد که هزینههای ر
ر
آلودگ هوای چ ن
یک مطالعه در سال  2015توسط ررسکت «رند» تخم ن
بهداشن و بهرهوری از
ی (از نظر تأثت
نایس از
ی
ن
دست رفته) برابر است با  ٪6/5تولید ناخالص داخیل ساالنه از سال  2000تا  .2010این گزارش هزینههای اضاق آلودگ آب و تخریب
68.
خاک را ن نت به ترتیب درصد تولید ناخالص داخیل ٪2/1 ،و  ٪1/1برآورد یم کند
ن
ن
در  12اوت  ، 2015یک رسی انفجارهای بزرگ در چندین انبار حاوی مواد شیمیا یی در بندر تیانجی چی اتفاق افتاد و جان حداقل 163
ر
نفر را گرفت .ن
مطبوعای اقدام ضعیف دولت دررابطه با مقررات زیستمحییط را موجب این فاجعه دانستهاند .بهعنوان
برج گزارشهای
ن
مثال ،ن
برج در چ ن
ی این سؤال را مطرح کردهاند که چرا مواد شیمیا یی خطرناک آنقدر نزدیک به مناطق مسکوی انبار شدهاند و نسبت به
ی
م نتان آلودگ شیمیای در این منطقهف که ممکن است ر
نایس از انفجارها باشد ابراز نگر نای کردهاند.
ی
سفارت ایاالت متحد در پکن ،که کیفیت هوا در چ ن
ی را براساس شاخص کیفیت هوا از ذرات ،رصد و گزارش یمکند (تهیه شده توسط
سالمن نگر نایآور است ،گزارش داد كه كیفیت هوا در پكن برای ر
ر
اکت روزهای
آژانس حفاظت از محیط زیست آمریكا) که در رابطه با
ژانویه  2013از «ناسالم» تا «خطرناک» بود (بر اساس یک آزمایش تابش  24ساعته) و در یط چند روز متوایل ،خوانشهای باال یی را
یی هوا در پکن توسط ن
برج در چ ن
ثبت کرد که «فراتر از شاخص» معمویل بودند 69.سطح کیفیت پا ن
ی به عنوان «ایرپوکالیپس» [با الهام
ن
ن
معرق شد که طبق گزارشها دولت وادار شد برج از کارخانهها را تعطیل کند و تردد
از واژه آپوکالیپس ( )apocalypseیا آخر زمان -م]
70.
ر
ن
ن
دسامت  ، 2013رسانههای چی گزارش دادند که نییم از چی توسط دود
دولن در جادهها را کاهش دهد در 9
تعداد اتومبیلهای
ی
71.
دسامت سال  2013که شاخص
پوشانده شده است کنسولگری عمویم ایاالت متحد در شانگهای گزارش داد که درتعدادی از روزها در
ی
کیفیت هوا در شانگهای در حد خطرناک یا بسیار ناسالم بود و در ن
دسامت  ، 2013خوانشها «فراتر از شاخص
برج ساعات از روز 5
ی
ی
ً
ر
بهداشن قلمداد
معمول» بود .به بیان سفارت آمریكا در پكن ،از سال  2008تا  ، 2015تقریبا دو سوم روزها در پكن آلودگ هوا درحد غت
72 .
شدهاند

ی زد كه  ٪90از شهرهای چ ن
یشنایس تخم ن
ی طبق گزارشهای زم ن
یشنایس چ ن
در فوریه سال  ، 2013سازمان زم ن
ی دارای آبهای زیرزمی نن آلوده
بودهاند ،که دو سوم آنها آب بسیار آلوده داشتند 73.طبق گزارش سال  2012بانک توسعه آسیا ،ر
کمت از  ٪1از  500شهر بزرگ چ ن
ی دارای هوای با
ن
ی  10شهر آلوده دنیا قرار گرفته بودند 74.دولت چ ن
جهای بودند و  7مورد از این تعداد در ب ن
ی
کیفیت استاندارد توصیه شده توسط سازمان بهداشت
ر
اعالم کرده است که در حال اقدام به کاهش مرصف انرژی  ،تقویت اجرای قانونها و مقررات زیستمحییط ،کاهش استفاده از زغال سنگ با گستش
ی
استفاده از سوختهای پاکتر (مانند گاز طبیع) برای انرژی عمویم است و کارخانههای با آالیندهگ زیاد را از مناطق بزرگ شهری به مناطق دوردست
ی
ر
ی داشته است 75.عالوه بر این ،چ ن
آلودگ در چ ن
ی به یک تولیدکننده و استفاده کننده
متفاوی در سطح کیل
منتقل یمکند ،گرچه این تالشها نتیجههای
ن
ن
جهای از فناوری انرژی تم نت و تجدیدپذیر تبدیل شده است .در ژانویه سال  ، 2017دولت چی اعالم کرد که تا سال  361 ،2020میلیارد دالر برای
بزرگ
76.
تولید انرژی تجدیدپذیر هزینه خواهد کرد

فساد و فقدان نسبی حاکمیت قانون

ی منجر به فساد ر
ر
نسن حاکمیت قانون در چ ن
دولن ،سفتهبازیهای مایل و انباشتهای نادرست در صندوقهای رسمایهگذاری شده
گستده
فقدان ی
ر
ر
ر
ن
ن
است .در بسیاری موارد ،این «پاری بازی دولن» و نه نتوهای بازار است که عامل اصیل تعیی کننده در موفقیت رسکتهای چی است .بسیاری از
ً
معموال منسجم یا شفاف نیستند ،قراردادها به ر ر
ررسکتهای آمریکای کار تجارت در چ ن
احن اجرا نیمشوند و از
ی را دشوار یمدانند زیرا قانونها و مقررات
ی
ر
نسن حاکمیت قانون و فساد گستده دولت در چین
.
حقوق مالکیت معنوی محافظت نیمشود (به دلیل عدم وجود سیستم قضا یی مستقل) فقدان ی
رقابت را محدود کرده و تخصیص کارآمد کاال و خدمات در اقتصاد را تضعیف یمکند .مقالهی در نیویورک تایمز گزارش داد که خانواده ون جیابائو
ی) دارایهای به ارزش حداقل  2/7میلیارد دالر را تحت ر
ی یمزند که ب ن
کنتل داشته است 77.یک پژوهش تخم ن
(نخست وزیر سابق چ ن
ی سالهای 2001
ی ی
ن
ی بزر ر
78.
تا  ، 2010چ ن
ی
نظرسنج در سال  2012توسط پروژه
خروج رسمایههای غتقانوی در جهان بالغ بر  3/8تریلیون دالر بوده است یک
گتین منبع
ی
ی
ن
جهای مرکز تحقیقات پیو گزارش داد که  ٪50از پاسخدهندگان معتقدند که مقامات فاسد مشکل بسیار بزرگ هستند (دربرابر  ٪39در سال
نگرش
ن
ر
79
ر
ر
ن
ن
 .)2008مقامات چین اغلب فساد دولن را بزرگتین تهدید برای حزب کمونیست و دولت چی معرق یمکنند .نماینده دولن نظارت بر ضد فساد
درچ ن
ی گزارش داد که در سال  2009تعداد  106000مقام درامر فساد مقرص شناخته شدهاند 80.از زمان به قدرت رسیدن یس جینپینگ در سال 2012
ر
ر
 ،یک رسی اقدامات گستده ضد فساد انجام شده است .طبق گزارشها ،چ ن
ی خواهان همکاری ایاالت متحد برای استداد  150مقام فاسد است که به
ر
دولن عمدتا برای تسویه حسابهای سیایس با
این کشور گریختهاند 81.با وجود این ،بسیاری از تحلیلگران ادعا یمکنند که از کارزارهای ضد فساد
ر
مقامات نامطلوب استفاده یمشود 82.ن
بعیص از تحليلگران ادعا ییم كنند كه شيوه ضد فساد رئيس جمهور یس بيشت به تحكيم سيایس او منجر یمشود
برج از شاخصهای موجود نشان یمدهد فعالیت فعیل مبارزه با فساد اقتصادی یمتواند تأثتی ن
تا انجام اصالحات 83.عالوه بر این ،ن
منف بر اقتصاد چ ن
ی
ر
بگذارد ،به این دلیل که ن
بیشت دولت مرکزی خواهد شد ،تعامیل از
برج از مقامات محیل برای پیگتی پروژهها یی که احساس یمکنند منجر به نظارت
دولن نیمتواند بدون شفافیت بی ر
خود نشان نیمدهند .بسیاری از ناظران معتقدند که پی رشفت معنادار در برابر فساد ر
شت دولت ،یک سیستم برریس و
ر
ی پلنوم هجدهم ن
ی چهارم ن
اکتت سال  ، 2014چ ن
ی کنفرانس حزب
توازن ،مطبوعات آزاد ،آزادی اینتنت و یک دستگاه قضا یی مستقل حاصل شود 84.در ی
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ن
قانوی ن
خود را برگزار کرد .در این جلسه بر لزوم تقویت حاکمیت قانون در چ ن
نت تأکید
رهتی حزب کمونیست در سیستم
ی تأکید شد ،اما بر نقش اصیل ی
ً
ً
ی از یک ساختار ر
شد 85.چ ن
دولن ضعیف و نسبتا غتمتمرکز برای تنظیم فعالیتهای اقتصادی برخوردار است .قانونها و مقررات غالبا اعمال نشده یا
ر
حداکت برسانند.
جوی یمکنند تا سود را به
توسط مقامات دولت محیل نادیده گرفته یمشوند .در نتیجه ،بسیاری از بنگاهها در هر گوشه و کناری ضفه ی
ن
ن
مرصق بنجل در چ ن
.
این امر باعث شده که مواد غذا یی و محصوالت
ی به فروش برسد یا به خارج از کشور صادر شود عدم اجرای قانونهای ایمن مواد
غذای توسط دولت ،منجر به فر ن
اخوای ر
گستدهی نویع شتخشک آلوده به مالم ن
ی شد که طبق گزارشها موجب مرگ حداقل چهار کودک و بیماری
ی
بیالملل در سال  2016چ ن
 53هزار نفر دیگر در سال  2008شد .بر اساس شاخص درک فساد منت رش شده توسط سازمان شفافیت ن
ی رتبه  79را از
86.
ی  176کشور و رسزم ن
ب ن
ی ،کسب کرد در حایلکه در سال  2007رتبه هفتاد و دوم بود

چالش های جمعیتی
ی ،به ویژه سیاست تک فرزندی (که نخست ن
بسیاری از اقتصاددانان برآنند که سیاستهای جمعی رن چ ن
ی بار در سال  1979به اجرا درآمد) ،تأثت
ن
ن
ن
ن
ن
قابل توجیه بر اقتصاد چ ن
ی داشته است .بهعنوان مثال ،براساس یک مطالعه مؤسسه جهای مکییی ،متان باروری در چی از حدود  5/8زایمان در
هر زن در سال  1964به  1/6در سال  2012کاهش یافته ،87که اکنون بر ن
متان نتوی کار چ ن
ی تأثت یمگذارد .وجود یک نتوی کار عظیم و با دستمزد
ی نتوی کار عظییم به معنای این بود که بنگاههای چ ن
ی هنگام آغاز اصالحات اقتصادی بود .چن ن
ناذل ،عامل مهیم در رشد رسی ع اقتصادی چ ن
ی به یک
منبع تقریبا یپایان نتوی کار کمهزینه ر
دستیس داشته باشند و این به بسیاری از بنگاهها برای سودآوری کمک کرد ،که به نوبه خود باعث رونق رسمایه-
ی
ن
ن
ن
.
.
گذاری و تولید شد برج از اقتصاددانان مدیعاند که چی در حال از دست دادن این مزیت نتوی کار است طبق گفته دولت چی ،حجم جمعی ِت در
سن کار این کشور ( ن
بی سن ن
یعن افراد ن
ی  16تا  59سال) در سال  2011به  925میلیون رسید ،اما پس از آن به مدت هفت سال متوایل کاهش یافت و
ِ ِ
ن
ن
.
کار آن کاهش خواهد یافت و تا سال  2030به 830
سن
در
ت
ی
جمع
که
کند
یم
بین
پیش
ی
چ
دولت
د
ی
رس
2018
سال
در
نفر
ون
ی
ل
ی
م
897
به رقم
ِ
ِ ِ
ن
ن
سن کار در چی یمتواند  225میلیون نفر کاهش یابد
میلیون و تا سال  2050به  700میلیون نفر برسد .اگر این پیشبینها به اثبات برسد ،جمعی ِت در ِ
88.
(از  2011تا )2050
ی در حال ن
چی است 89.طبق آمار موسسه بروکینگ ،چ ن
به این ترتیب نتیجه سیاست تک فرزندی ،یک جامعه به رسعت روبه پتی در ن
حاض 180
میلیون نفر باالی  60سال دارد و این امر یمتواند تا سال  2020به  240میلیون نفر و تا سال  2030به  360میلیون برسد .سهم جمعیت افراد باالی 60
ش جمعی ِت سالخورده،
سال تا سال  2020یمتواند به  20درصد و تاسال  2030به  27درصد برسد 90.با وجود جمعی ِت
ِ
فعال در حال كاهش و افزای ِ
ن
ی با چالش تالش برای افزایش بهرهوری كارگران (از جمله افزایش نوآوری و توسعه فناوریهای پی رشفته) و ر
دولت چ ن
درمای و
گستش هزینههای خدمات
همچنی سیستم هوکو ( - Hukouثبت نام خانوارها) ن نت دولت ن
ن
چی را به چالش خواهد کشید.
سالمندان روبرو خواهد شد.

سیستم هوکوی چ ن
ی

91

ن
سیستم ( Hukouثبت نام خانوار) چی نن که اول ن
معرق شد ،یک سیستم طبقهبندی شهروندان بر اساس محل
ی بار در سال 1951
ی
ن
معین است .هوکو از طریق یک فرآیند ثبت نام که توسط مقامات محیل اداره
زندگ وحق برخورداری از مزایای اقتصادی-اجتمایع
یمشود صادر شده که تبلور هویت اجتمایع و ور ر
اثن شهروندان است 92.طبقهبندی این سیستم از دو بخش مرتبط تشکیل شده است:
ی
صالحیت حمایت اقتصادی-اجتمایع (کشاورزی/غتکشاورزی) و محل سکونت (زندگ در مناطق شهری/مناطق روستای) .دولت چ ن
ی
ی
این سیستم را با هدف تنظیم توزی ع جمعیت به ویژه در مورد شهرها وضع کرد .از زمان آغاز اصالحات اقتصادی در سال  ، 1979صدها
ی
میلیون نفر مجاز به ترک محل زندگ خود برای کار در منطقههای شهری مانند شانگهای بودند .تعداد کارگران روستا یی که در سال 2014
ی کار یمکردند  274میلیون نفر ،ن
یعن بیش از یک سوم ( )٪36از کل نتوی کار بوده است 93.گرچه به چن ن
درشهرهای چ ن
ی کارگر نای اجازه
ی
ر
ن
داده یمشود در شهرهای محل کار خود اقامت کنند ،اما به طور کیل از دستیس به برج حقوق اجتمایع مانند حقوق بازنشستگ ،بیمه
ن
اعتنای از درآمد خود را برای پرداخت
درمای و آموزش ابتدا یی برای کودکان محروماند .این موضوع کارگران را ناگزیر یمکند تا مبلغ قابل
ی
ی برای افزایش جمعیت شهرنش ن
اینگونه خدمات پسانداز کنند .با توجه به تمایل چ ن
ی ،مبارزه با نابرابریهای جمعی رن و تقویت مرصف
ی در حال ن
داخیل ،دولت چ ن
حاض در نظر دارد اصالحات جدیدی را در سیستم هوکو به اجرا درآورد.
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اهداف اقتصادی کنگره نوزدهم حزب کنگره حزب کمونیست

ی
رییس جمهور یس در گزارش نوزدهم ن
نوامت  2017اظهار داشت که سوسیالیسم با ویژگهای چی نن وارد دورهی جدیدی شده است.
ی کنگره حزب در
ی
وی اظهار داشت چ ن
ی برای تبدیل شدن به «جامعهای با رفاه متوسط از همه لحاظ» تا سال  2050تالش خواهد کرد .اهداف اصیل شامل افزایش
ی
پرداخی به نابرابریهای درآمدی (بهعنوان نمونه ،ن
رن
بی ثروتمندان-فقرا و روستا یی-شهری) ،تشویق مرصف داخیل
سطح زندگ برای افراد فقت و روستا یی،
ی
ی
94.
بعنوان محرک اقتصاد ،افزایش خدمات ،کاهش آلودگ ،تروی ج نوآوری ،نوسازی اقتصادی و بهبود استانداردهای کیل زندگ است
بهعنوان نمونه ،این گزارش موردهای زیر را بیان مکند:

ی را بسازیم؛ بهعنوان تولید کنندهی کیفیت و توسعهی تولیدات پی رشفته ،تحرک برای ادغام بی ر
«ما رسی عتر کار خواهیم کرد تا چ ن
شت ای رنتنت با کالن
ن
دادهها و هوش مصنویع با اقتصاد واقع ،پرورش و تقویت زمینههای رشد جدید و محرکهای رشد مرصف متوسط و باال ،توسعهی مبتن بر نوآوری،
ست و کم کربن ،اقتصاد ر
اقتصاد ی ن
اشتایک ،زنجتههای تولید وعرضه مدرن و خدمات رسمایه انسا نی .ما از صنایع ر
سنن خود در جهت ارتقا و نوسازی آنها
ن
پشتیبای یمکنیم ودرجهت تشی ع در توسعه صنایع خدمات مدرن ،برای ارتقاء آنها به سطح استانداردهای ب ن
ی الملیل همت خواهیم گماشت .ما صنایع
ن
ن
چ ن
جهای را ایجاد خواهیم
جهای به جلوخواهیم برد و تعدادی از مجموعههای تولیدی پی رشفته در سطح
ی را تا سطح متوسط و باالی زنجتهی ارزش
کرد».
ی به دنبال اصالحات بازر ن
گزارش حایک از آن است که چ ن
گان و رسمایه گذاری است:
ن
«ما سیاستها یی را برای ارتقاء استانداردهای آزادسازی و تسهیل بازرگای و رسمایه گذاری اتخاذ خواهیم کرد .ما سیستم بهینهسازی میل باضافه یک
دستیس آسان به بازار ،سهولت بی ر
منف برای رسمایههای مستقر شده چه پیش وچه پس از قانون پیاده خواهیم کرد ،برای ر
لیست ن
شت بخش خدمات ،و
ن
ن
ی
خارج .با کلیه مشاغل ثبت شده در چی به طور برابر رفتار خواهد شد».
حمایت از حقوق و منافع قانوی رسمایهگذاران
ر
دولت و ادامه نقش دولت در بخشهای مختلف اقتصادی تأکید مکند:
با این حال ،این گزارش بر اهمیت مداوم بخش
ر
ر
«ما سیستم های مدیریت انواع مختلف دارا ییهای دولن را بهبود بخشیده و سیستم عملکرد رسمایههای دولن را اصالح خواهیم کرد .در بخش
بهت ،تعدیل ساختاری و سازماندیه مجدد ر
دولن ،ما درراه توزی ع ر
استاتژیک قدم برخواهیم داشت .ما تالش خواهیم کرد که دارایهای ر
ر
دولن ارزش خود
ی
ر
ر
ر
ر
را حفظ کرده و افزایش دهند .ما ازرسمایهی دولن برای قویتر شدن ،پیشفت بهت و بزرگت شدن ،حمایت خواهیم کرد و اقدامات مؤثری را برای جلوگتی
دولن انجام خواهیم داد .ما اصالحات بی ر
شتی در بنگاههای ر
از نضر دارایهای ر
دولن انجام خواهیم داد ،اقتصادهای با مالکیت مختلط را توسعه داده و
ی
ن
95 .
ررسکتهای چی نن را به بنگاههای قابل رقابت در سطح جهای تبدیل خواهیم کرد »

ابتکار عمل یک کمربند و یک جاده چ ن
ی
ی ( ، )BRIهمچن ن
ابتکار عمل کمربند و جاده چ ن
ی با عنوان «یک کمربند  ،یک جاده» ( ،)OBORدر سال  2013برای تقویت همگر یای اقتصادی و
ارتباطات (مانند زیرساختها ،بازر ن
ن
مختلف در آسیا ،آفریقا ،اروپا و غته راه اندازی شد 96.در اجالس
گای و رسمایه گذاری) با همسایگان و ررسکای تجاری
نوامت  ، 2017رئیس جمهور یس اظهار داشت:
 APECدر
ی
ی
روشن دارد ،ی ن
ن
عن ایجاد زیرساختها و اتصال ،تقویت هماهنگ سیاستهای
«ابتکار کمربند و جاده خواستار پیوند و مشارکت است و هدف
ی
ر
گستش تکمیل ر
اقتصادی ،ر
ن
استاتژیهای توسعه و تقویت توسعهی بهم پیوسته گ برای دستی یای به رفاه مشتک .این ابتکار عمل از چی است ،اما متعلق
به همه جهان است .این کار ریشه در تاری خ دارد ،اما به آینده نظر دارد .تمرکز این کار به روی کشورهای قاره آسیا ،اروپا و آفریقا است ،اما برای همه
ررسکا باز است .من اطمینان دارم که راهاندازی طرح کمربند و جاده باعث ایجاد ر
بست وسیعتر و پویاتری برای همکاریهای آسیا و اقیانوسیه خواهد
97 .
شد »
رهتان چ ن
ی توصیف یمکنند ،دارند.
بسیاری از تحلیلگران آمریکا یی  ،BRIدیدگایه متفاوت از آنچه ی
به عنوان مثال  ،نادژ روالند ،همکار ارشد ر
دفت میل تحقیقات آسیا موردهای زیر را بیان یمکند:
ً
ی برای تأم ن
معموال به عنوان برنامه چ ن
ی مایل و ساخت پروژههای زیربنا یی در رسارس اوروآسیا درک یمشود .توسعهی
«طرح کمربند و جاده ()BRI
زیرساختها در حقیقت تنها یگ از پنج مؤلفه  BRIاست که شامل تقویت همکاریهای سیایس منطقهای ،بازر ن
گای یی رویه ،ادغام مایل و مبادالت پایاپای
رهتی ن
چی است .این یک طرح در سطح عایل
است .رویهمرفته ،مؤلفههای مختلف  BRIدر خدمت چشمانداز پکن برای همکاریهای منطقهای زیر ی
ً
ن
است که دولت مرکزی برای آن منابع سیایس ،دیپلماتیک ،فکری ،اقتصادی و مایل کشور را بسیج کرده است .این موضوع عمدتا پاسج است به
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خارج وچالشهای اقتصادی ر
ن
خارج که ن
استاتژیک داخیل و ی
فشارهای اقتصادی داخیل و ی
همچنی به عنوان ابزاری در خدمت
چی با آن روبرو است و
ر
ر
98 .
ر
چشمانداز (جمهوری خلق ن
چی)  PRCبه عنوان قدری پیشو و بالمنازع در منطقه در دهههای آینده .به این ترتیب ،این یک ابراستاتژی است »
بسیاری از جنبههای ابتکار عمل  BRIناشناخته مانده است ،از جمله این که کدام کشورها (و چند کشور) در آن ررسکت خواهند کرد ،چ ن
ی چقدر برای
ن
ن
وب ( )Portalیک کمربند و یک
تأمی اعتبار این طرح هزینه خواهد کرد و چه پروژه ها یی تحت  BRIقرار یم گتند .بهعنوان نمونه ،در حال حاض درگاه ِ
چی ،نام هفتاد کشور را در وب سایت خود برشمرده است 99.با این حال ،رسانههای رسیم چ ن
جادهی دولت ن
دسامت سال  2017اعالم کردند که
ی در
ی
ی را تحت  BRIامضا کردهاند 100.ناجد رولند بیان کرد که چ ن
یالملیل یکصد توافقنامه همکاری با چ ن
 86کشور و سازمان ب ن
ی متعهد شده است که  1تا
ن
تعیی کرده است ،101و مجمع اقتصادی جهای تخم ن
ن
 1/3تریلیون دالر هزینه کند ،به نقل از اکونومیست ،چ ن
ی
ی این رقم را در حدود  4تریلیون دالر
یمزند که چ ن
ی در نهایت یمتواند  8تریلیون دالر برای  BRIهزینه کند.102
بهتی را از بازر ن
ی امیدوار است که بازده ر
ی را بسیار تقویت خواهد کرد .چ ن
یک کمربند و یک جاده اقتصاد و سیمای قدرت نرم چ ن
ی
خارج برای
گای
ذخایر ارزی خود بهدست آورد ،فرصتهای جدید بازر ن
گای در خارج از کشور برای ررسکتهای چی نن ایجاد کند ،بازارهای جدیدی را برای صنایع که در
حال ح ن
یچ ن
اض دارای ظرفیت بیش از حد هستند پیدا کند و چرخ توسعهی اقتصادی را در منطقههای فقتنش ن
ی به حرکت درآورد 103.با وجود این ،این
ر
ابتکار یمتواند ،اگر وامگتندگان وام را بازپرداخت نكنند یا كشورهای گتنده ،كمربند و جاده را به نفع خود نبینند ،خطرای مایل ایجاد کند .وزیر امور
اكتت  2017به انتقاد از ن
برج جنبههای ابتکار كمربند و جاده پرداخت:
خارجه آمریكا ،ركس تیلرسون در سخنان خود در ی
ی ،و سازوكارهای تأم ن
«ما فعالیتها و اقدامات دیگران در منطقه ،به ویژه چ ن
ی مایل را زیر نظر گرفتهایم که به بسیاری از این كشورها ارائه یمدهند
ً
ر
رساخن هستند که شغل ایجاد نیمکنند .درحایل که پروژهها باید در
و در نهایت حجم عظییم از بدیه را به آنها تحمیل یمکنند .آنها غالبا پروژههای زی
ر
خارج را وارد یمکنند .ساختار تأم ن
ی
ی مایل به
رساخن ،کارگران
این اقتصادها شغلآفرینان عظییم باشند ،اما اغلب اوقات برای اجرای این پروژههای زی
ن
ی اعتبار آینده را برای آنها بسیار دشوار یمکند و اغلب اوقات محرکهای بسیار ظریف در تأم ن
شکیل است که دستیای به تأم ن
ی مایل ایجاد یمکند که
ی
ن
104.
ناتوای پرداخت مایل و تبدیل بدیه به سهام برای طلبکار یمشود»
منجر به
ی ابتکارات مهم مایل دیگری را ن نت برعهده گرفته است .در ژوئیه سال  ، 2014چ ن
چ ن
جنوی ،از ایجاد
ی ،به همراه برزیل ،روسیه ،هند و آفریقای
ی
ی است .هدف این بانک جدید تأم ن
خت دادند که مقر آن در شانگهای چ ن
ی بودجهی پروژههای
«بانک جدید توسعه» با رسمایهای  100میلیارد دالری ی
ن
اکتت سال  ، 2014چی ایجاد بانک  100میلیارد دالری جدیدی برای توسعهی زیرساختهای آسیان
زیربنا یی در کشورهای در حال توسعه است .در ی
105
( )AIIBرا با هدف تأم ن
ی بودجه پروژههای زیربنا یی در آسیا آغاز کرد .پنجاه و هفت کشور به عنوان اعضای بنیانگذار به آن پیوستند .بانک  AIIBکه
مقر آن در پکن است ،اعالم کرد که در ژانویه سال  2016کار خودرا برای بازر ن
گای آغاز کرده است .تا کنون ،ایاالت متحد تصمیم نگرفته است که به
 AIIBبپیوندد.

ساخت چ ن
ی 2025

ً
ابتکار عمل " ، "Made in China 2025که در سال  2015اعالم شد ،یگ از چندین پروژهی بلندپروازانهای است که اختا با هدف افزایش
رقابتپذیری صنایع چی نن ،نامدار کردن مارکهای چی نن ،تقویت نوآوری و کاهش اتکای چ ن
ی به فنآوریهای ی
خارج و تبدیل این کشور به یک تولیدکننده
ن
ن
جهای فنآوریهای مختلف ،اعالم شده است ،106به ادعای رسانههای چی نن ،این «ابتکارعمل» قصد دارد تا سال « 2049چی را از یک
بزرگ یا برتر
ن
107.
غول تولیدی به یک قدرت تولیدگر جهای» تبدیل کند برای نمونه ،در این برنامه هدف ،دستی یای به  ٪40از تولید اجزای اسایس قطعات تا سال
 2020و  70درصد مواد اولیه اسایس تا سال  2025در داخل است .نسخهی به روز شده در این طرح که در ژانویه سال  2018ر
منتش شد ،اعالم یمکند
ن
که چ ن
تجهتات ارتباط از راه دور ،راه آهن و تجه نتات برق تبدیل شود و اینکه صنایع
ی قصد دارد تا سال  2025به تولید کنندهی پی رشو در زمینه
ن
ی ،ابر خودکارسازی ،و صنایع وسایل نقلیه ن
روباتیک چ ن
مبتن بر انرژی جدید تا سال  2025به رتبه دوم یا سوم جهای ارتقاء یابد 108.روشها یی که دولت
ن
ی برای دستیای به اهداف خود دررس دارد ،نگرایهای را در ب ن
چ ن
ی ررسکتها و سیاستگذاران آمریکا یی ایجاد کرده است ،زیرا بهنظر یمرسد که شامل
ی
ی
ن
ر
یارانههای بزرگ ،پشتیبای از صنایع داخیل ،سیاستها یی هدفمند برای خرید فنآوری و حق مالکیت معنوی از خارج ،افزایش فشار بر رسکتهای
خارج در بازارهای چ ن
خارج برای انتقال فنآوری بهازای تجارت در چ ن
ی
ی
ی است .در
هدف کاهش عمد ِی مشارکت
ی است .و آنچه مهم به نظر یمرسد،
ِ
ن
ن
نوامت  ، 2017رابرت الیتتر ،نماینده تجارت ایاالت متحد اظهار داشت كه اعالم ابتکار عمل ساخت چی « 2025یک چالش
مصاحبهای در تاری خ 3
ی
ن
109.
ن
بسیار جدی ،نه فقط برای ما ،بلکه برای اروپا ،ژاپن و سیستم تجارت جهای» بود گزارش ساالنه  USTRسال  2017درباره تعهدات چی به WTO
ن
جهای) به شدت برموضوع این ابتکار عمل متمرکز شده بود و بیان داشت که برنامههای ساخت چ نی  2025از نظر حمایت ازصنعت
(سازمان تجارت
طلن و مقیاس منابع اختصاص داده شده برای دستی یای به اهداف خود بسیار متفاوت است و این گزارش هشدار
با سایر اعضای  ، WTOاز نظر جاه ی
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ً
ر
ر
ن
ن
های را در بازار ایجاد
داد که« :حن اگر دولت چی نتواند به هدفهای سیاستهای صنعن مندرج در ساخت چی  2025برسد ،باز هم احتماال تالطم ی
110.
دستیای به بسیاری از صنایع نشانهگتی شده ایجاد یمکند»
یا تشدید یمکند و ظرفیت فوقالعادهای برای
ی

ظهور اقتصادی چ ن
ی وچالشهای آن برای سیاست ایاالت متحد
ی به الگوی اقتصادی خود اطمینان بی ر
رهتی چ ن
رشد رسی ع و ظهور اقتصادی چ ن
شتی پیدا
ی به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ باعث شده که ی
کند .بسیاری معتقدند چالشهای اسایس ایاالت متحد این است که چ ن
ی را متقاعد کند که:
یالملیل دارد که نقش عمدهای در رشد اقتصادی ن
 .1سهیم در حفظ سیستم تجارت ب ن
رهتی فعالتری در حفظ آن
چی داشته و باید نقش ی
سیستم داشته باشد.
مطمیترین راه برای رشد و نوسازی اقتصاد چ ن
ن
ی است .کاهش مانعهای تجاری و رسمایهگذاری باعث
 .2اصالحات فزایندهتر اقتصادی و تجاری،
افزایش رقابت در چ ن
ی ،کاهش هزینه برای مرصفکنندگان ،افزایش بازده اقتصادی و ایجاد نوآوری خواهد شد .با این حال ،بسیاری از ذینفعان
ر
آمریکای نگراناند که تالشهای چ ن
ی برای تقویت توسعهی نوآوری و فنآوری بویم یمتواند منجر به مداخلهی بیشت دولت (مانند یارانهها،
ی
ن
ن
ر
مانعهای تجاری و رسمایهگذاری و سیاستهای تبعیضآمت) شود ،که یم تواند تأثتی منف بر رسکتهای صنایع مالکیت معنوی ایاالت متحد
بگذارد.
ی در زمینهی موضوعات مهم اقتصادی متفاوت است .ن
نظرات درباره مؤثرترین روش مقابله با چ ن
برج از آنها با استفاده از نشستهای مختلف از
ی حمایت یمکنند .ن
سیاست تعامل با چ ن
برج دیگر از سیاستهای مختلط استفاده از تعامل در صورت امکان ،همراه با استفاده تهاجیم از روشهای
ن
ن
پشتیبای یمكنند 111.دیگران كه چ ن
پرداخی به سیاستهای تجاری ناعادالنه چ ن
رن
ی را تهدید فزایندهای برای
ی،
جهای برای
حل اختالف سازمان تجارت
ن
ن
اقتصاد ایاالت متحد و سیستم تجارت جهای یمدانند ،از سیاست حمایت از تالش برای مهار قدرت اقتصادی چی و استفاده از اقدامات تنبییه ،مانند
افزایش تعرفهها در بند  ،301برای مقابله با تأثت ن
ر
ی بر روی ررسکتهای آمریکای ،یا فشار آوردن به چ ن
صنعن چ ن
ی برای اصالح
منف سیاستهای
ی
سیاستهای ناهنجار و تبعیضآم نت (مانند مورد ابتکار عمل ساخت چ نی  )2025حمایت یمکنند .ن
برج از آنها مقابله با یک جاده یک کمربند چ ن
ی را
ن
جهای ایاالت متحد ر
ر
ر
تلف یمکنند .در حایل که حمایت مایل چ ن
رساخن در بسیاری از کشورها
ی از پروژههای زی
چالش بزرگ برای منافع اقتصادی
به عنوان
ن
ر
ن
یمتواند نتایج مثبن در اقتصاد داشته باشد ،سیاستگذاران آمریکا یی ابراز نگرای کردهاند که چی از جاده و کمربند استفاده خواهد کرد تا به طور عمده
از بنگاههای خود سود یبتد ،و این که روند اجرای پروژهها شفاف نخواهد بود ،مشارکت در طرح جاده و کمربند یمتواند کمر کشورها یی که بدیههای
ی از جاده و کمربند برای ر
زیادی دارند را خم کند ،و اینکه چ ن
گستش سیستم اقتصادی خود به سایر کشورها استفاده خواهد کرد.
نویسنده :وین موریسون
کارشناس امور بازر ن
گای و دارا یی آسیا
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ن
ن
 1روند اصالحات اقتصادی ن
یازدهمی کمیتهی مرکزی حزب کمونیست
سومی پلنوم
دسامت  ،1978با پذیرش پیشنهادهای اقتصادی دنگ شیائوپینگ توسط
چی در
ی
آغاز شد .آغاز اجرای این اصالحات در سال  1979بود.
World Bank, China Overview, March 28, 2017, available at http://www.worldbank.org/en/country/china/overview.

2

ن
تامی خود ،برای قطعات تولیدی که صادر و جای دیگری رسهم (مونتاژ) یمشوند ،استفاده یمکنند .ن
 3ن
چی بعنوان ر
ن
برج از ررسکتها از ن
برج
جهای
بخش از زنجتهی
ن
ن
نهای وارد چی یمکنند.
دیگر ،تولید قطعات را از سایر کشورهای (پیش از همه
آسیای) به چی منتقل کردهاند .آنها قطعات و مواد اولیه را برای رسهمبندی ی
ی
 4بنگرید به:
CRS Report RL33536, China-U.S. Trade Issues, by Wayne M. Morrison.
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.
5

ّ
ر
7
تع ن
ی دالری .در این روش دادهها برای منعکس کردن تفاوت
برابری قدرت خرید ،رویس است برای سنجش و مقایسهی دادههای اقتصادی کشورهای دیگر با ِ
قیمتها در کشورهای مختلف تنظیم یمشوند .پسانتر در این گزارش بهتفصیل به این روش خواهیم پرداخت.
ر
«سوسیالیسن» است ،بلکه مهم آن است که آیا این سیاست
 8این نقلقول به ظاهر به این معنا است که مهم نیست آیا سیاست اقتصادی «رسمایهداری» یا
ی
موجب رشد اقتصاد و باال ر ن
رفی سطح زندگ یمشود.
ن
فشار دنگ [شیائوپینگ] برای اجرای اصالحات اقتصادی بهمتان زیادی از این باور رسچشمه یمگرفت که این اصالحات
 9بسیاری از تحلیلگران ادعا یمکنند که
ِ
ن
موجب رشد اقتصادی شده و از این راه قدرت حزب کمونیست چی را تقویت خواهد کرد.
 10رشد اقتصادی ن
چی در ی پیامدهای کشتار میدان «تیانآنمن» بهصورت چشمگتی کند شد .بسیاری از کشورها از جمله ایاالت متحد آمریکا ،تحریمهای
ن
اقتصادی برضد ن
چی اعمال کردند و اصالحات اقتصادی چی در اساس متوقف شدند .نرخ رشد واقع تولید ناخالص داخیل از  %11.3در سال  1988به  %4.2در
ن
ی
خارج برضد چی کاهش یافتند
سال  1989سقوط کرد و در سال  1990به  %3.9کاهش یافت .در سال  1991اصالحات اقتصادی دوباره بهراه افتادند و تحریمهای
یا برچیده شدند و تولید ناخالص داخیل واقع این کشور به  %9.2افزایش یافت.
 11شبکه ن
شیهوا 20« :میلیون کارگر مهاجر بیکار به میهنشان بریمگردند» 2 ،فوریه 2009

12

IMF, World Economic Outlook Database, April 2019.
OECD, Economic Outlook, May 2019, available at https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b2e897b0en.pdf?expires=1561458758&id=id&accname=oid011901&checksum=40A52BB1E685ADAB80433EDD227A4D65.
13

14
نسن راکد بوده است.
ژاپن توانست به یک اقتصاد پردرآمد تبدیل شود  ،اما از اواسط دهه  ،1980رشد اقتصادی آن بطور ی
ن
 15این نامگذاریها براساس اندازهگتی رسانه تولید ناخالص داخیل توسط بانک جهای است.
ن
تعیی یمشود .اینها شامل اقتصادهای کم درآمد ،اقتصادهای با درآمد
 16طبقهبندیها با توجه به محدودهی درآمد رسانه (که آستانههای آنها ساالنه تنظیم یمشود)
متوسط رو به ن
پایی ،کشورهای با درآمد متوسط رو به باال و کشورهای دارای درآمد باال است.
 17پیش ن
بینهای اقتصادی درازمدت باید با احتیاط برریس شود.
رن
 18دادههای  PPPبیانگر ارزش کاالها و خدمات ن
فروخی آنها در ایاالت متحد است.
چی در صورت
گتین اقتصاد جهان ر
 19اگر معیار دالر اسیم آمریکا باشد ،ایاالت متحد بزر ر
باق یمماند.
ن
اکتت  ،2017پیش ن
 20صندوق ن
بینها
بیالملیل پول ،چشمانداز اقتصادی جهای ،ی
ن
 21دادههای بانک جهای ،در سایت.
https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD

ن
جهای رقابتپذیری تولید، 2016 ،
 2016 ،Deloitte 22فهرست
https://www2.deloitte.com/content/ dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/us-gmci.pdf
ن
ن
تامت .2016
 23مجمع جهای اقتصاد ،گزارش جهای رقابت ،2017–2016 ،سپ ی
 24واحد اطالعات اکونومیست ،ابزار داده ،انتشاردر ژوئن 2019
 25اتاق بازر ن
گای آمریکا در ن
چی ،گزارش برریس وضعیت کسب و کار ،ژانویه ، 2017
http://www.amchamchina.org/
 26واحد اطالعات اکونومیست ،ابزار داده  ،انتشار در ژوئن سال .2019
 27سالنامه آماری ن
چی .2012
 28ن
ر
ر
ر
ن
ن
معی مشخص یمشود.
نهای صنعن تولید شده و خدمات صنعن ارائه شده در یک دوره
متان تولید صنعن توسط دولت چی به عنوان حجم کل محصوالت ی
منبع :سالنامه آماری ن
چی .2012
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چینها در زمینهی س.م.خ متفاوت است ،زیرا ر
بخش از دادههای ن
 29دادههای سازمان ملل با دادههای ن
چینها محدود به س.م.خ غت مایل است و دادههای سازمان
ملل شامل س.م.خ مایل است UNCTAD .داده های س.م.خ در هنگ کنگ را جداگانه گزارش یمدهد.
ن
جهای ، 2019
 ،UNCTAD 30گزارش رسمایهگذاری
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
 31ترکیب بخشهای س.م.خ ن
ی
خروجهای
چین یط چند سال گذشته تغیت کرده است .برای نمونه ،براساس بنیاد  ،AEI / Heritageدر سال  67 ، 2010درصد از
ر
چین در بخش انرژی و فلزات بوده است ،اما تا سال  ،2015این سطح به  29درصد کاهش یافته که ر
بخش از آن نایس از حجم زیادی از س.م.خ ن
س.م.خ ن
چین در
حمل و نقل ،امور مایل ،بخش امالک و مستغالت و فناوری است.
شی هوا« ،انستیتوی  ODIن
 32سایت ن
چی ،توسعهای پایدار را در سال  2018یمبیند» 16 ،ژانویه ،2019
http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/16/c_137749000.htm
خارج مانند تایوان منشا گرفته باشد .عالوه بر این ،ن
برج از رسمایهگذاران ن
ی
چین ممکن است
 33بخش اعظم س.م.خ از هنگ کنگ ممکن است از دیگر رسمایهگذاران
از این مکانها برای جابهجای وجوه در خارج از کشور استفاده کنند تا از این راه به رسمایهگذاری مجدد در ن
چی پرداخته و از سیاستهای رسمایهگذاری ترجیج
ی
ً
معموال به عنوان "دورگردی" یمگویند) .بنابراین ،در حجم واقع س.م.خ در ن
چی ممکن است غلو شده باشد.
استفاده کنند (این عمل را
چی» ،توسط مایکل اف مارتین
 34گزارش « ، CRS RL34337صندوق رسمایه مستقل جمهوری خلق ن
 35در پایان سال  ،2015دار یایهای  CICبالغ بر  810میلیارد دالر بود.
ن
چین تحت تسلط ررسکتهای ر
معدی ن
دولن هستند.
 36ررسکتهای نفت و
چی بزر ر
 37اعتقاد بر این است که دولت ن
گتین سهامدار  Lenovoاست.
خارج یا ک رنتل حداقل  ٪10سهم یا ر
ی
کنتل یک نهاد
 38متدولوژی بنیاد  AEI / Heritageاز اندازهگتی استاندارد  FDIاستفاده نیمکند ،که معموال شامل مالکیت
است.
همچنی جریان س.م.خ ن
ن
ن
تخمی یمزند و
چین را به ایاالت متحد در سال  2017معادل  24/5میلیارد دالر (در مقایسه با  54/6میلیارد دالر در سال )2016
CGIT 39
چی باشد .بزر ر
باعث یمشود ایاالت متحد بزر ر
گتین درآمد ایاالت متحد از ن
خارج ن
ی
چی در سال  2017پرداخت گروه  HNAازبابت اجاره
گتین مقصد س.م.خ
هواپیماهای گروه  CITبا قیمت  10/4میلیارد دالر بود.
"، China.org.cn 40ارتقاء روابط ن
چی و ژاپن از طریق فرهنگ" 18 ،ژوئن ،2014
http://www.china.org.cn/ opinion/2014-06/18/content_32690843.htm
ن
فیلیپی ،سنگاپور ،تایلند و ویتنام یمشود.
 ASEAN 41شامل برونن ،کامبوج ،اندونزی ،الئوس ،مالزی ،میانمار (برمه)،
ً
 42بخش عمده صادرات ن
چی به هنگکنگ بعدا به جای دیگر ارسال یمشود.
چی توسط مایکل اف مارتین
 43گزارش ،" RS22640" CRSتفاوت چیست؟  -مقایسه دادههای تجارت ایاالت متحد و ن
ماشی آالت ر
ن
ن
جانن
برق و
 44این شامل
تجهتات و قطعات مربوطه مانند دستگاههای ضبط و تولید صدا ،دستگاههای ضبط و پخش تصویر و صدا و قطعات و لوازم ی
اینگونه کاالها یمباشد.
ن
جهای ،ن
چی 27 ،2030 :فوریه  ،2012صفحه 114
 45بانک
ر
ن
ن
 46شورای امور خارجه جمهوری خلق چی« ،چر یای اصالحات چی در زمینه موسسات دولن؟»  16فوریه ، 2017
http://english.gov.cn/news/video/2017/02/16/content_281475569025065.htm
ر
چی ،تحلییل بر ررسکتهای ر
ر
ن
امنین ایاالت متحد  -ن
دولن و رسمایهداری دولن در چی ،توسط
 47کمیسیون برریس اقتصادی و
Andrew Szamosszegi and Cole Kyle, October26, 2011, p. 1.
چی پیچیدهتر شده است .به نظر یمرسد بسیاری از ررسکتهای ر
 48ماهیت ررسکتهای ر
دولن ن
دولن مانند ررسکتهای خصویص اداره یمشوند .تعدادی از ررسکتهای
ً
ر
ر
چی و سایر کشورها (از جمله ایاالت متحد) ارائه شده اند ،گرچه دولت ن
دولن در بازارهای سهام ن
چی معموال بزرگتین سهامدار است .هنوز مشخص نیست که
ر
ر
ر
دولت ن
چی چقدر تالش یمکند تا بر تصمیمات گرفته شده توسط رسکتهای دولن که به رسکتهای سهامدار تبدیل شدهاند تأثت بگذارد.
 49شیائو گنگ ،شیووک یانگ و آنا جانوس ،ررسکتهای ر
دولن در ن
چی ،اصالحات پویا و تأثتات آنها ، 2009 ،ص155 .
 50فهرست در http://beta.fortune.com/global500/
ن
جهای فوالد،
 51داده های انجمن
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/Steel-StatisticalYearbook-.html
خت 16 ،آوریل ،2016
 ، USTR 52انتشار ی
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/ 2016/april/statement-secretary-pritzker-and-ustr#
 53وال ر
استیت ژورنال ،ن
امن ها» فراواناند 29 ،ژوئیه ،2016
چی بر عزم خود تاکید یمکند ،اما «ز ی
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2016/07/29/csteel0729/
ر
چی را در «اسناد ن
ر
پرداخن به ررسکت فوالد ن
تجاری ن
مخف» در جلسه  29 ،WTOآوریل 2016
چی ،ایاالت متحد یارانههای
 54تجارت ایاالت متحد از درون ،مازاد
ن
علن کرد.
55
بلومتگ ،ن
چی انتظار  1/8میلیون تن بیکار به دلیل کاهش ظرفیت در بخش تولید زغال سنگ و فوالد را دارد 29 ،فوریه ،2016
اخبار
ی
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-29/china-expects-1-8-million-coal-steel-layoffs-on-capacity-cuts
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ن
 ، USTR 56گزارش  2016به کنگره ،در مورد انطباق عمل ن
جهای ،ژانویه  ، 2017ص6 .
چی با سازمان تجارت
چی ،سیستم سیایس ن
 57انستیتوی مرکاتور برای مطالعات ن
چی ، 2017 ،ص213 .
ر
چی ،بانک ن
چی ،بانک کشاورزی ن
چی ،بانک ساخت و ساز ن
صنعن و تجاری ن
چی و بانک ارتباطات.
 58این بانکها عبارت بودند از بانک
چی و بانک توسعه چی.ن
چی ،بانک توسعه کشاورزی ن
 59این بانکها عبارت بودند ازبانک صادرات و واردات ن
 60بیکوفسگ و اینگ – ژان :رسمایهداری ر
چی :بخش بانکهای ن
دولن در ن
چی ،آگوست ،2016
http://globalbizresearch.org/IAR16_Vietnam_Conference_2016_Aug/docs/doc/PDF/VS611.pdf
 61همانجا.
ن
ر
ر
ر
ر
ر
 62اکونومیست ،گستش جهای رسمایهداری دولن ،اربابان جدید جهان ،نحوه گستش رسکتهای دولن 21 ،ژانویه .2012
ن
چی  1/7درصد ن
 63به گفته مقامات ن
ن
چین ،نسبت عدم عملکرد بانکهای تجاری ن
(یعن  220میلیارد دالر) در پایان سال  2016بود ،همچنی برج از تحلیلگران
ر
ر
معتقدند که این رقم یمتواند بسیار بیشت باشد،“Chinese commercial banks’ NPL ratio at 1.74 pct –regulator,” January 25, 2017, .رویتز،
http://www.reuters.com/article/ china-banks-npl-idUSB9N1FA01A
ر
ر
 64وال ر
ر
استیت ژورنال ،ریس ن
جی پینگ با آزمون بدیه منطقهای بیش از حد مواجه است؛ دفت حسابریس یمگوید ،ریسکهای نایس از بدیه هنوز قابل کنتل است،
دسامت 2013
30
ی
 65برای نمونه ،فایننشال تایمز« ،دولتهای محیل ن
سپتامت ،2016
چی محرک مایل غت بودجهای را احیا یمکنند» 21 ،
ی
athttps://www.ft.com/content/b303f280-7f14-11e6-8e50-8ec15fb462f4
 2018 ،ExxonMobil - 66چشمانداز انرژی ،چشمانداز  ، 2018 ، 2040ص ،60 .در ر
اینتنت:
http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2018/2018-outlook-for-energy.pdf
ی
 67سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، OECD ،افزایش هزینههای آلودگ هوا تا کنون در قرن بیست و یکم ،نتایج حاصل از  BRIICSو کشورهای  ، OECDژوئیه
 ، 2017ص ، 22 .در ر
اینتنت:
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/d1b2b844en.pdf?expires=1517681542&id=id&accname=guest&checksum=9B43144FCF78931
DCE50EBEC9B8F84E8.
ی
ی ، 2015 ،ص ،3 .در ر
آلودگ هوا در چ ن
رن
اینتنت:
پرداخی به
 68ررسکت «رند» ،هزینه سیاستهای منتخب برای
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR861/RAND_RR861.pdf
ر
69
خطرناکتین مرحله برای کیفیت هوا که درسفارت ایاالت متحد مشاهده یمشود ،بر اساس مقدار عددی ،شاخیص از  301تا  500است .اندازهی زیر عدد 50
خوب است .در چندین نوبت ،شاخص کیفیت هوا در پکن از  500فراتر رفته و در  12ژانویه  ، 2013طبق گزارشها ،به  755رسیده است.
ی
ر
«کنتل آلودگ هوای پکن ،فشار عمویم» 14 ،ژانویه 2013
 70رادیو میل
 71ش ن
دسامت 2013
ی هوا 9 ،
ی
ی
ر
ی :اثر اول ن
 72ی ی یس« ،آلودگ هوای چ ن
دسامت  ، 2015در اینتنت:
ی هشدار قرمز در پکن»8 ،
ی
ی ی
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35026363
 73نیویورک تایمز « ،نگر نای در مورد آب به شدت آلوده در شهرهای چ ن
ی» 20 ،فوریه 2013
 74بانک توسعه آسیا ،بهسوی آیندهای پایدار از نظر زیستمحییط ،تجزیه و تحلیل محیط زیست کشور جمهوری خلق چ ن
ی ، 2012 ،صxviii .
ی
آلودگ هوا ،حداقل در پکن پتوز یم شود» 11 ،ژانویه  ، 2018در ر
75
بلومتگ« ،چ ن
اینتنت:
ی در ینتد خود در برابر
ی
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-11/china-is-winning-its-war-on-air-pollution-at-least-in-beijing
ی تا سال  361 2020میلیارد دالر به سوخت تجدیدپذیر اختصاص خواهد داد» 4 ،ژانویه  ، 2017در ر
 76روی رتز« ،چ ن
اینتنت:
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https://www.reuters.com/article/us-china-energy-renewables/china-to-plow-361-billion-into-renewable-fuel-by2020idUSKBN14P06P.
رهت چ ن
اکتت .2012
ی» 25 ،ی
 77نیویورک تایمز« ،میلیاردها ثروت پنهان برای بستگان ی
ی
ن
اکتت  2012نشان میدهد که اقتصاد چ ن
ی از سال  2000به م نتان  3/79تریلیون دالر از رسمایههای مایل غتمجاز
 78یکپارچگ مایل جهای ،گزارش جدید  25 GFIی
ً
خروجهای مایل غت ن
ی مستقیما با فساد ر
قانوی در چ ن
دولن مرتبط است.
ی
خود را از دست داده است .مشخص نیست که چه م نتان از
ن
جهای پیو ( ، )Pewنگر نایهای در حال رشد در چ ن
اکتت.201 2
 79پروژه نگرش
ی درباره نابرابری و فساد 16 ،ی
ی مقامات دولت چ ن
 80اخبار ی ی یس« ،فساد در ب ن
ی» 8 ،ژانویه
ی ی
ر
 81ماهنامه آتالنتیک ،چگونه یمتوان  90میلیون نفر را نظم بخشید ،آوریل  ، 2015در اینتنت:
http://www.theatlantic.com/ international/archive/2015/04/xi-jinping-china-corruption-political-culture/389787/
ر
82
رهت چ ن
رن
اکتت .2013
ی ،یس جینپینگ ،قدرت را با رسکوبهای فساد اداری ،تحکیم یمکند .اینتنت  3 ،ی
واشنگی پست ،ی
ن
ن
ن
 83پروژهای که توسط بانك آمریكا گزارش شده ،مریل لینچ تخمی زده است كه اقدام ضد اختالس فعیل چی برای اقتصاد چی بیش از  100میلیارد دالر هزینه خواهد
ی 2 ،آوریل  ، 2014در ر
ی ،هزینه واقع رسکوب ضد فساد چ ن
داشت .ی ی یس ،بالگ چ ن
اینتنت:
ی ی
http://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-26864134
 84نیویورک تایمز « ،مقامات چی نن رفتار غت ن
دسامت .2012
قانوی را کشف یمکنند که اکنون هزینههای خود را تحمیل یمکند»25 ،
ی
ی آموختیم» 23 ،اکتت  ، 2014در ر
ی پلنوم چ ن
 85دیپلمات  4« ،چ نتی که ما از چهارم ن
اینتنت:
ی
http://thediplomat.com/2014/10/4-things-we-learned-from-chinas-4th-plenum/
ی الملل ،شاخص مشاهده فساد  ، 2016ژانویه  ، 2017در ر
 86شفافیت ب ن
اینتنت:
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
ن
ن
جهای بلند مدت را حفظ کرد؟ ،ژانویه  ، 2015در ر
اینتنت:
جهای مک کی ن نتی ،آیا میتوان رشد
 87موسسه
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights/Growth/Can%20longterm%20global%20growth%20be%20save
d/MGI_Global_growth_Full_report_February_2015pdf.ashx
ی 29 ،ژانویه  ،2019در ر
 ، Caixing 88نمودار روز :انقباض نتوی کار چ ن
اینتنت:
https://www.caixinglobal.com/2019-01-29/chart-of-the-day-chinas-shrinking-workforce-101375782.html.
 89ن
برج از تحلیلگران برآنند که به دلیل ررسایط جمعی رن ،چ ن
ی قبل از ثروتمند شدن پت یمشود.
 90موسسه بروکینگز ،مسابقه به سوی پرتگاه ،توسط :فنگ وانگ ،ژوئن  ،2012در ر
اینتنت:
http://www.brookings.edu/research/articles/2012/06/china-demographics-wang
خارج ،دفایع و بازر ن
ر
ی
گای
پژوهش در بخش مناسبات
 91تهیه شده توسط  ، Candy Mezaکارمند
ی :اصالحات پایدار الزم برای محافظت از مهاجرین روستای چ ن
ی ،مقاله موضویع ویژه :سیستم ثبت نام خانوار چ ن
 92کمیسیون اجرای کنگره در مورد چ ن
ی.
ی
ی
93

برریس ساالنه کارگران مهاجر توسط اداره میل آمار  .2014 ،در ر
اینتنت:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ ndsj/2014/indexeh.htm

 94هدف چ ن
ی دستی یای به متوسط رشد ساالنه تولید ناخالص داخیل  ٪4/8از سال  2020تا  2035و  ٪3/4از سال  2030تا  2050است .این هدف به دنبال
دستیای به رسانهی تولید ناخالص داخیل  20000دالر تا سال ( 2025برای تبدیل چ ن
ی به کشوری پر درآمد)  45000 ،دالر تا سال  ٪ 35( 2035از سطح درآمد
ی
آمریكا) و  120000دالر تا سال ( 2050نییم از سطح درآمد آمریكا) است.
چی» 3 ،نوامت  ،2017در ر
ی کنگره میل  CPCحزب کمونیست ن
می کامل گزارش یس جینپینگ در نوزدهم ن
ی هوا « ،ر ن
 95ش ن
اینتنت:
ی
http://news.xinhuanet.com/english/special/2017-11/03/c_136725942.htm
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نگرش

برآمد اقتصادی ن
چی...

 96شامل کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده دریا یی ابریشم قرن بیست و یکم است.
ی در اجالس رسان گروه  11 ،»APECنوامت  ، 2017در ر
می کامل بیانات رئیس جمهور چ ن
 « ، Xinhuanet97ر ن
اینتنت:
ی
http://www.xinhuanet.com/english/2017-11/11/c_136743492.htm
 98اظهارات نادژ روالند ،همکار ارشد ،در ر
دفت میل تحقیقات آسیا ،قبل از جلسه کمیسیون برریس اقتصادی و امنی رن ایاالت متحد و چ ن
ی ،درباره« :ابتکار کمربند و
ر
جاده چ ن
ی :پنج سال بعد» 25 ،ژانویه  ،2018در اینتنت:
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Rolland_USCC%20Testimony_16Jan2018.pdf.
99

در ر
اینتنتhttps://eng.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10076&cur_page=1. :

ی توافقنامههای همکاری با  86نهاد برای طرح کمربند و جاده امضا یمکند» ،در ر
ی هوانت« ،چ ن
 100ش ن
اینتنت:
http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/23/c_136846221.htm
ن
خارج چ ن
جهای را تغیت دهد» 2 ،ژوئیه  ، 2016در ای رنتنت:
ی
ی یمتواند بخش مهیم از اقتصاد
 101اکونومیست« ،بولدوزرهای ما ،قانونهای ما ،سیاست
https://www.economist.com/news/china/21701505-chinas-foreign-policy-couldreshape-good-part-world-economy-ourbulldozers-our-rules
ن
ی بدانید 26 ،».ژوئن  ، 2017در ر
جهای اقتصاد « ،آنچه شما باید در باره جاده ابریشم جدید  900میلیارد دالری چ ن
اینتنت:
 102مجمع
https://www.weforum.org/agenda/2017/06/china-new-silk-road-explainer/
ی قطعنامهای را تصویب کرد که طرح کمربند و جاده را در قانون اسایس چ ن
ی کنگره حزب کمونیست چ ن
اکتت  ، 2017نوزدهم ن
ی بگنجاند.
 103در  24ی
تبیی روابط ما با هند برای قرن بعد» 18 ،اکتت  ، 2017در ر
 104وزارت امور خارجه ایاالت متحد ،مالحظات « ن
اینتنت:
ی
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/10/274913.htm
 105مراجعه کنید به " ،"CRS In Focus IF10154بانک رسمایهگذاری زیرساختهای آسیای ،توسط مارت ن
ی  .آ .ویس.
ی
ر
ی  10 »2025بخش اصیل را برای پشتی ن
 106درسند سال « 2015ساخت چ ن
اطالعای نسل بعدی
بای مشخص کرده است .این ده بخش اصیل عبارتند از )1 :فناوری
ی آالت ر
ر
( )2ماش ن
کشن های با فنآوری پی رشفته ()5
کنتل عددی و رباتیک رده باال ( )3تجه نتات هوافضا و حمل و نقل هوا یی ( )4تجه نتات مهندیس دریا یی و ساخت
ر
ن
ن
ر
تجه نتات رییل پیشفته ( )6وسایل نقلیه (با ضفهجوی در انرژی و انرژی جدید) ( )7تجهتات برق ( )8ماش ن
ی آالت و تجهتات کشاورزی ( )9مواد جدید و ()10
ی
زیستداروها (داروهای بیولوژیک) و دستگاههای پزشگ با کارآ یی باال.
ی  19 ،»2025مه  ،2015در ر
 ، Xinhuanet107رونمای برنامه «ساخت چ ن
اینتنت:
ی
http://www.xinhuanet.com/english/201505/19/c_134251770.htm
ی  2025به روز شده» 27 ،ژانویه  ، 2018در ر
« ، China Daily 108نقشه راه ساخت چ ن
اینتنت:
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/27/WS5a6bb8b9a3106e7dcc137168.html
 109مصاحبه در سایت زیر در ر
دستس است:
https://www.youtube.com/watch?v=L03Np5ZLvM8
ن
جهای ،ژانویه  ، 2018ص ، 10 .در ر
 110گزارش سال  USTR 2017به کنگره در مورد انطباق عملکرد ن
اینتنت:
چی با سازمان تجارت
https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/China%202017%20WTO%20Report.pdf
ن
جهای علیه چ ن
رن
ی را رو نکرده است.
نوشی این گزارش ،دولت ترامپ هیچ پرونده حل و فصل اختالفات سازمان تجارت
 111در زمان
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