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  ابچه ی اين کتتوضيح سايت منتشرکننده
CRS    ی مقننه ی ی قوهعاملی از شاخه  خدمات پژوهشی کنگره يا

ی کنگره مستقر است و مسئوليت آن  خانه مرکزی است که در کتاب
ی مسائلی های بيطفرفانه دربارهتأمين مجلس اياالت متحده با توصيه 

  کنگره ارائه شود.  تواند بهاست که می
سايت   گزارش/https://www.everycrsreport.comاين  های  ، 

کنگره  پژوهشی  می  خدمات  منتشر  همهرا  برای  که  کارکناِن کند  ی 
گزارش  اين  است.  دسترس  در  طبقه کنگره  و  بندی  ها  نيستند  شده 

طريق   از  را  خود  فردی  گزارشات  معموالً  نيز  کنگره  اين  اعضای 
  دهند.  سايت در دسترس عموم قرار می

ها و آدرس الکترونيکِی  ما پيش از انتشار مجدِد اين سند شماره تلفن
چنين، ايم. هماند، حذف کردهها را ارائه کردهگران را که گزارشتحليل 

ايم. ما تعمداً  گزارش افزودهکنيد، به ای را که مطالعه میهمين صفحه
زارشی که در سايت (مذکور در پارگراف باال)  هيچ تغيير ديگری در گ

  ايم.شود، ندادهمنتشر می
آمريکا  به  CRSهای  گزارش دولت  کاِر  پوشِش عنوان  زير 

توان بازآفرينی  را می  CRSالتأليف در آمريکا نيستند. هرگزارش  حق
انتشار داد. با وحود اين،   CSRکرد و در آثار مختلف، بدون اجازه از  

گزارش باين  گزارِش  هها  میCRSعنوان  و  ،  مطالب  دارای  تواند 
 حق تأليف   زير پوشِش تصويرهايی باشد که از جانب شخصيت ثالثی  

شده  ی ديگری از مطالب ارائه  باشند، [بنابراين] اگر بخواهيد استفاده
  التأليف مجوز بگيريد.ی حقعمل بياوريد، الزم است که از دارندهبه 
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برای اعضای مجلس آمريکا    CRSهای  که گزارشاين به با توجه  
رو] اطالعات شود؛ [از اينها ارائه میو در ارتباط با نقش نهادی آن

ها را نبايد برای مقاصد ديگری جز فهم عمومی  موجود در اين گزارش
  برداری قرار داد. اين اطالعات مورد بهره

دولتی   /https://www.everycrsreport.comسايت  وب
  CRSهايی که  وابستگی ندارد. ما از بابت گزارش  CRSنيست و به  
  التأليف نداريم.کند، ادعای حقبازنشر می 
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پيش از شروع اصالحات اقتصادی و آزادسازی تجاری، قريب  
هايی داشت که اقتصاد را بسيار فقير، راکد، سال پيش، چين سياست  ۴٠
نظارتبه  مرکزی  می  طور  ناکارآمد  بسيار  و  بهساخشده  و  طور  ت 

داشت. از زمان گشايش تجارت می نسبی جدامانده از اقتصاد جهانی نگه
کارگيری بازار آزاد گذاری و اصالحات مربوط به خارجی و سرمايه

، چين در ميان اقتصادهای با رشد بسيار سريع جهان ١٩٧٩در سال  
رشد متوسطی    آنْ   (GDP)  ساالنه   داخلیقرار گرفته و توليد ناخالص  

نشان داده است؛ آهنگی که بانک    ٢٠١٨درصد را تا سال    ۵/٩حدود  
د  ی پايدار توسط يک اقتصاترين توسعهعنوان «سريعجهانی آن را به 

به چنين رشدی  است.  کرده  توصيف  تاريخ»  در  ميانگين عمده  طور 
سال   ٨چين امکان داده است که توليد ناخالص داخلی خود را هر  به 

ميليون نفر را از فقر بيرون  ٨٠٠بار تقريباً دو برابر کند و حدود يک 
(براساس   چين  خريدبکشد.  قدرت  به برابری  اقتصاد  بزرگ)،  ترين 

ی ذخاير ارزی خارجی تبديل يد، تجارت کاال و دارندهجهان در امر تول
ی شريک تجاری عمدهنوبه خود چين را به شده است. اين [ويژگی] به

ترين شريک تجاری آمريکا، و آمريکا تبديل کرده است. چين بزرگ 
ترين منبع واردات و سومين بازار صادراتی بزرگ آمريکاست.  بزرگ 

هم بزرگ چين  دارندهچنين  که  ترين  آمريکاست  ارزی  ذخاير  ی 
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فدرالبه  حکومت  قرض  می  صندوق  اياالت کمک  سود  نرخ  و  کند 
  دارد.متحده را پايين نگه می 

داخلی ناخالص  درآمد  رشد  چين،  اقتصاد  رشد  به با  طور  اش 
از  چشم است،  ُکند شده  سال    ٢/١۴گيری  در   ۶/۶به    ٢٠٠٧درصد 

 IMF  المللی پولصندوق بينبينی  ؛ براساس پيش ٢٠١٨درصد در سال  
يابد. دولت چين رشد  درصد کاهش می  ۵/۵به    ٢٠٢۴اين رشد تا سال  

عنوان «هنجار نوين» نگاه آن بهاقتصادی کندتری را اختيار کرده و به
الگوی رشد  می گرفتِن  پيش  در  نيازمند  چين  که  دارد  تصديق  و  کند 

وابسته باشد تر  کم  صادراتْ گذاری ثابت و به سرمايهنوينی است که به
بيش  به و  به تر  برای  نوآوری  و  خدمات  خصوصی،  حرکت  مصرف 

که چين درآوردِن رشد اقتصادی توجه کند. چنين اصالحاتی برای آن 
دام هنگامی  اين  درآمد متوسط» اجتناب ورزد، الزم است؛  «دام  از 

رسند، اما نرخ سطح اقتصادی معينی میکه کشورها به شود  واقع می
توانند  کنند، زيرا نمی ی شديدی را تجربه میيابنده کاهشرشد اقتصادی  

  منابع نوين رشد اقتصادی (مانند نوآوری) را تجربه کنند. 
»،  ٢٠٢۵دولت چين از طريق ابتکاراتی مانند «ساخِت چين در  

اعالم شد، نوآوری را اولويت اوِل خود    ٢٠١۵ای که در سال  برنامه 
ريزی]  ده است؛ [هدف اين برنامه اش قرار دا ريزی اقتصادی در برنامه
و   در    کردن  يزهمدرنارتقا  از طريق    ١٠توليدات چين  اصلی  بخش 

ی  گر عمدهبازی اين منظور است که چين را به ی دولتی به کمک گسترده
بخش  اين  در  به جهانی  کند.  تبديل  اقداماتیْ ها  چنين  طور به   هرروی، 
نگرانی  چ روزافزونی  که  است  برانگيخته  را  از  هايی  دارد  قصد  ين 

آوری خارجی (از فنهای صنعتی برای کاهش اتکای کشور بهمشیخط
شرکت اخراج  چين جمله  در  که  خارجی  برای  اندهای  سرانجام  و   ،(

  سلطه بر بازارهای جهانی بهره بگيرد. 
باره٢٠١٧در سال   در  تحقيق  ترامپ  کابينه  از   ٣٠١ی  ،  بخش 

خطنوآوری  و  چينمشیها  معنوی  حقوق  که    های  تصور  اين  با  را 
تعرفهبه  آمريکا  متعاقباً  کرد.  آغاز  آمريکاست،  منافع  تا  زيان   ٢۵ها 



١١ 
 

ميليارد دالر ارزش وارداتی از چين افزايش يافت،   ٢۵٠درصد بر  
تعرفهدرحالی نيز  چين  (بين  که  را  بر    ٢۵تا    ۵هايی    ١١٠درصد) 

اقد چنين  داد.  افزايش  آمريکا  از  وارداتی  ارزش  دالر  اماتی ميليارد 
سال   در  را  دوجانبه  در  به   ٢٠١٩تجارت  داد.  کاهش  مه    ١٠شدت 

ها جمهور ترامپ اعالم کرد که او در نظر دارد تعرفهرئيس    ٢٠١٩
آيد، افزايش دهد. کشمکش  را تقريباً بر بقيه محصوالتی که از چين می 

شدت میتجاری  چين  و  متحده  اياالت  بين  طوالنی  و  تواند يابنده 
  برای اقتصاد چين داشته باشد. پيامدهای منفی

اقتصادی جهانی رشديابنده های تجاری و  ی چين و سياست نفوذ 
مضامين و پيامدهای مهمی را برای اياالت متحده   اقتصادی اين کشورْ 

ی کنگره  مورد توجه عمده  دليل همْ اين  آمريکا موجب شده است، و به
درحالی دارد.  رشديابندهقرار  و  بزرگ  بازاری  چين  برای    که 

به شرکت آن  ناقص  گذار  است،  آمريکايی  آزاْد های  بازار    اقتصاد 
اقتصادیسياستبه  خط های  (مانند  سرقت  مشیای  و  صنعتی  های 

اقتصادی  منافع  برای  که  گرديده  منتج  آمريکا)  از  معنوی  مالکيت 
  رسد.  نظر میبار به زيان آمريکا 

آورد؛  ی رشد اقتصاد چين فراهم میای دربارهاين گزارش، زمينه 
ه چين هايی را ککند؛ چالشساختار اقتصادی جاری آن را توصيف می

کند؛ و برای حفظ رشد اقتصادی خود با آن روبروست، شناسايی می 
دهد که رشد اقتصادی هايی را مورد بحث قرار میها و فرصتچالش 

  چين برای اياالت متحده آمريکا دارد. 
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های فرعی مسئله، اما ترجمه و انتشار اين جزوه تنها  ظر از جنبهنصرف  ـ١
ارائه دارد:  اساسی  هدف  تحوالت  يک  از  آماری  تصويری  ی 

ی عمدتاً (نه مطلقاً) اقتصادی اين  يابنده جهانی چين و ستيز شدتـسياسیـاقتصادی
به ابرقدرتی  با  توليدی/مالی  متحده ابرقدرت  اياالت  همنام  که  آمريکا    ی 

نظر از  شيوه بوده است. صرفپيشه/نظامی و هم جنايتسياسی، هم جنايتـنظامی
ی  ی آمريکا در عرصهاياالت متحده   نظامیـروند کاهشی يا افزايشی اقتدار سياسی

محدوده  در  کتابچه  اين  می جهانی،  نشان  خويش  آماری  اساساً  ُرشد  ی  که  دهد 
اقتصادیـکّمی  نگرانی  موجبات  چين  اقتصادِی  را  ـکيفی  متحده  اياالت  سياسی 
تنشتاآن تدريجی  احتمال چرخش  که  است  برانگيخته  نظامی جايی  نمايشی  ـهای 
الوقوع، غيرنمايشی،  امری محتملی دريای چين را بهدر محدوده الحال موجود  فی

دولت چين از  کند: «سوی تصور مخرب و قابل تحقيق و بررسی تبديل میتا آن
  ٢٠١۵ای که در سال  »، برنامه٢٠٢۵طريق ابتکاراتی مانند «ساخِت چين در  

رار داده  اش قريزی اقتصادیاعالم شد، نوآوری را اولويت اوِل خود در برنامه
  کردن   يزه مدرنارتقا و    ی]واسطهکند که به[اين برنامه اين هدف را دنبال میاست.  

چين را    [...]ی دولتی  از طريق کمک گسترده   بخش اصلیْ   ١٠توليدات چين در  
اين بخشگر عمده بازیبه در  اقداماتیْ هرروی،  ها تبديل کند. بهی جهانی    چنين 
نگرانیبه روزافزونی  است  هايیطور  برانگيخته  از    را  دارد  قصد  چين  که 

بهمشیخط کشور  اتکای  کاهش  برای  صنعتی  جمله  فنهای  (از  خارجی  آوری 
شرکت بر اخراج  سلطه  برای  سرانجام  و  هستند)،  چين  در  که  خارجی  های 

بگيرد بهره  جهانی  بعضی  بازارهای  با  کتابچه  همين  اصلی  متن  از  »[نقل 
  نيست].   يک تأکيدها در اين کتابچه از نويسنده يچهای داخل [] ـ ضمناً هکاریدست

آن  ـ٢ «خدماتاز  مرکز  توسط  کتابچه  اين  کنگره   جاکه  برای  پژوهشی   «
ی حاکم آمريکا و براساس منابع  ، درجهت منافع طبقهآمريکا  ی اعضای کنگره 
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توان چنين نيز ابراز نطر کرد  رو، مینسبتاً معتبر تهيه و منتشر شده است؛ ازاين
شده که   ارائه  ـآمارهای  و  العموم علیاش  تغيير  تحليِل  در  و  است،  قبول  قابل  ـ 

  ها استفاده کرد. توان از آنتحوالت جهانی سرمايه می
چين،    مدل انباشت و روند رشد اقتصادی ی  های اين کتابچه درباره تحليل  ـ٣

اين بهضمن  مربوط  و مسائل  است  نئوليبرالی  اساساً  اويه اين کشور را از زکه 
می نگاه  آمريکا  بورژوازی  درعينمنافع  میکند،  چنين  برای  حال  که  نمايد 

طبقهبخش نئوليبرال/آمريکايِی  احتماالً  نيز  های  چين  بورژوازی  و  حاکم  ی 
بيند!؟ برای مثال، در نقل قولی که در  خوراک و ابزار فشار سياسی تدارک می

ی «ساخِت چين  ه و پروژه نکته شماره يک آورده شد، اساس مدل انباشت سرماي
  کردن   يزه مدرنارتقا و  شود که: «بُرده می»  از اين زاويه زير سؤال  ٢٠٢۵در  

اين منظور  ی دولتی بهبخش اصلی از طريق کمک گسترده   ١٠در    توليدات چين
» و اين امر  ها تبديل کندی جهانی در اين بخشگر عمده بازیاست که چين را به

نگربه« روزافزونی  استانیطور  برانگيخته  را  از    هايی  دارد  قصد  چين  که 
بهمشیخط کشور  اتکای  کاهش  برای  صنعتی  جمله  فنهای  (از  خارجی  آوری 

شرکت و  اخراج  هستند)،  چين  در  که  خارجی  بر های  سلطه  برای  سرانجام 
کند که  »؛ اما در جای ديگر اين کتابچه تحليل میبازارهای جهانی بهره بگيرد 

ويژه اگر  به،  آيددست میرشد نوآوری در چيْن دشوار بهاند که  شکاکان مدعی«
محدوديتبه و  باشد  دولتی  محرک  با  عمده  تازه طور  بههای  را  های  شرکتای 

ديناميسم  گويی به». بنابراين، تالش بورژوازی چين در پاسخکند  خارجی تحميل
های توليدی در جهت  تکنيک  بورژوايی خود (که چيزی جز ابداع مداوم ابزارها و

اين دليل  تر نيست)، بهکار، انباشت سرمايه و رقابت بيشورِی نيرویافزايش بهره 
ای  های تازه محدوديتگيرد و «» صورت میطور عمده با محرک دولتیبهکه «
انگيزاند  » را برمیشکاکانکند، اين ادعای « » میهای خارجی تحميلشرکترا به
  »!! آيددست میبه دشوارر چيْن رشد نوآوری دکه «

طرف    ـ۴ يک  از  القايی/ديپلماتيک  زبان  از  استفاده  با  کتابچه  اين 
کند که بر توصيه می  سويی با خط سياسی ترامپدر هم سازان آمريکا  سياستبه

بخش  » چين بيفزايند؛ و از طرف ديگر  اقدامات اقتصادِی تنبيهی برضد شدت «
میاحتماالً   را  چين  بورژوازی  «نئوليبرال/آمريکايی  که  منازعهترساند  ی اگر 

اياالت متحده و چين برای تحميل اقدامات اقتصادِی تنبيهی برضد يکديگر تداوم  
می اقتصادی چين  يابد بيشتواند  يابد، رشد  کاهش  هم  ازجملهتر  تنبيه؛  اين  ها  ی 

و    ٣٠١تحت عنوان بخش  هاست که ناشی از اقدام اياالت متحده  افزايش تعرفه
ی بقای بورژوازی چين همانند گذشته  ». بنابراين، چاره جويی چين بوده استانتقام 

کار ارزان برای بورژوازی غربی و خصوصاً بورژوازی آمريکايی تأمين نيروی
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ای در چين دارند  های آمريکايی عمليات گسترده بسياری از شرکتاست؛ چراکه «
کار ارزان  نيرویو از  زار شکوفای اين کشور بفروشند،شان را در باکاالهایتا 

بعضی  . اين عمليات بهمنظور صادرات است، بهره بگيرند برای توليداتی که به
در رقابت باقی    [بتوانند]المللی  لحاظ بينهای آمريکايی کمک کرده تا بهاز شرکت
و   مصرفبمانند  ارزبرای  کاالهای  از  تنوعی  نيز  آمريکايی  قيمت  ان  کنندگان 

(که از داری آمريکا  . خريدهای گسترده چين از اوراق بهادار خزانهفراهم آورند
١درمجموع    ٢٠١٩سال    ليآور دولت مرکزی را  ،  )ه است دالر بود  ونيلي تر  ١

کند که  کمک می   [اين نيز]که    ی خود را تأمين نمايدبود بودجهقادر ساخته که کم 
  . »شود نگه داشته  نييمتحده نسبتاً پا  االتيا  در  نرخ بهره 

های استراتژيک دولت چين  يکی از برنامه  (BRI)  کمربند و جاده ابتکار    ـ۵
بهاست برنگرانیکه  روزافزونی  آمريکا  طور  دولت  اقتصادی/سياسی  های 
های نظامی را (گرچه نه هنوز چندان حاد و آشکار) نيز  ی تنشافزايد و زمينهمی 

جاست که  اِی آن تا آنها و پيامدهای زمينهی اين نگرانیآورد. گستره فراهم می
ت« در  Rex Tillerson  يلرسونرکس  متحده،  اياالت  خارجه  امور  وزير   ،

را    کمربند و راه های مشخصی از ابتکار  ، جنبه٢٠١٧اظهارات خود در اکتبر  
ها و اقدامات ديگران (و  ما فعاليتجاکه] «»: [ازآنشدت مورد انتقاد قرار دادبه
م، سازوکارهايی ها و اقدامات چين) در منطقه را تحت نظر داريويژه فعاليتبه

را برای بسياری از اين کشورها بسيار    [اين پروژه]بينيم که تأمين مالی  را می
هاست. اين اقدامات آنهای بسيار سنگين بهاش تحميل بدهیکند که نتيجهدشوار می

گونه اقتصادها بايد  های زيرساختی در اينکنند که پروژه اغلْب شغلی را ايجاد نمی
تا  در اغلِب موارْد کارگران خارجی را می  ها][چينیکه  ايجاد کنند؛ چرا آورند 

را  پروژه  زيرساختی  کنند.    تر][ارزانهای  مالی   هرروی][بهاجرا  تأمين 
تأمين مالی آينده را برای اين کشورها بسيار  يابی بهای شکل گرفته که دستشيوه به

می ماشه دشوار  اوقاْت  اغلِب  در  و  زيرکانهسازد  بسيار  مالی های  تأمين  در  ای 
».  گرددمی  ها][چينیقرض و سهام  تبديل اين تأمين مالی بهوجود دارد که منجر به

ی آمريکا و شونده آفرين و خطرناکگسترش، ستيزه ای از رقابت روبهاگر لحظه
کنيم که ضمن  ای برخورد مینکتهبه  رکس تيلرسونچين فاصله بگيريم، درسخنان  

خنده جنبه درعينی  بهآورش،  حزنحال  که  سختی  داليلی  ازجمله  است!  انگيز 
با    تيلرسون آمريکا  دولت  مخالفت  ابراز  جادهابتکار  برای  و  زبان  به  کمربند 

اين اقدامات اغلْب شغلی را ايجاد  که «ها اين استترين آنآوردد، يکی از مهم می 
گونه اقتصادها بايد ايجاد کنند؛ ... در  های زيرساختی در اينکه پروژه   کنندنمی

ماشه اوقاْت  زيرکانهاغلِب  بسيار  منجر  های  که  دارد  وجود  مالی  تأمين  در  ای 
بهبه مالی  تأمين  اين  و سهام  تبديل  جنبهگرددمی   ها][چينیقرض  خنده ».  آور  ی 
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(اع  تيلرسونسخنان   سرمايه  گويا  که  است  اين  هندی،  در  ژاپنی،  چينی،  از  م 
آمريايی آنـروسی،  جز  کنشی  مريخی[!؟])  حتی  ويا  تصوير  اروپايی  او  چه 

آوايی  نگيز سخنان اين يانکی در هم ای حزنتوانند داشته باشند؛ و جنبهکند، میمی 
افراد و گروه  از  اين استبا بخشی  ايرانی  (اعم از چپ و  های  که اين جماعت 

کشند، همين  ر راديکال») که عنوان اپوزيسيون را يدکی می راست و ميان و «سوپ
در    گرچه با زبان زرگری/اپوزيسيونی/ايرانیاشک تمساح و فحوای مفهومی را ـ

ی  زبان درآوردند و درباره ی ايران و چين بهساله  ٢۵نويس قرارداد  رابطه با پيش
  آن بسيار هم نوشتند. 

های آن  سخت حزن انگيز ديگری که نشانه  حالْ درعيندار و  ی خنده نکته  ـ٦
ی اقتصادی دولت چين و تناقض آن با  توان ديد، برنامهنيز می  کتابچهرا در اين  

به چين  بورژوازی  و  دولت  که  است  میادعاهايی  بهزبان  ابتدا  ی جنبهآورند. 
  ٣٠ای  هايی که دولت چين برها و پروژه دار مسئله نگاهی بيندازيم: طرحخنده 

برنامه خود  آتی  و  سال  بورژوايی  چرا  و  چون  بدون  است،  کرده  ريزی 
که  رقابت است  کافی  ديگر،  فراوان  مدارک  و  شواهد  از  گذشته  است.  جويانه 

مطلق تحِت  های چينِی قريب بهرا که براساس رسانه  کتابچهپاراگرافی از همين  
که   ٢٠٢۵ار ساخت چيِن  ابتکاند، را باهم بخوانيم: «کنترل دولت چين نوشته شده 

ی اخيِر چين است  ی بلندپروازانهاعالم شد، يکی از چند برنامه  ٢٠١۵در سال  
که هدفش افزايش توان رقابتِی صنايع و رشد بَِرندهای چينی، رونق نوآوری و  

به چين  اتکای  با  فنکاهش  خارجی  بهآوری  چين  توليدکننده تبديل  جهانی  يک  ی 
های چينی، هدف اين ابتکار  . بنابر رسانه]١٠۶[های گوناگون استآوریفنمسلط به

به توليدکننده  غول  از  چين  توليدکننده تبديل  سال  قدرت  تا  جهانی   ٢٠۴٩ی 
  ی ابيدست  کند:اين ترتيب بيان میی را بهطرح هدف  ن يعنوان مثال، ابه.  ]١٠٧[است

تا سال کشور    داخلدر    دي تول  یو مواد اساس  یاز قطعات اصل  درصد  ۴٠  توليدِ به
ی اين طرح که در  ی روزآمد شده نسخه  .٢٠٢۵تا سال    درصد هم   ٧٠و    ٢٠٢٠
می  ٢٠١٨ی  ژانويه شد،  سال  منتشر  تا  دارد  قصد  چين  که    ٢٠٢۵گويد 

آهن و تجهيزات توليد  ی راهبر در سطح جهانی برای مخابرات، راه توليدکننده به
چ و  شود؛  تبديل  سال  برق  تا  بسيار    ٢٠٢۵ين  اتوماسيوِن  رباتيک،  در صنايع 

کنند، در سطح جهانی  پيشرفته، و صنايع وسايلی که از انرژی نوين استفاده می
يافترتبهبه خواهد  دست  سوم  يا  دوم  به  .]١٠٨[ی  آشنايی  نسبتاً  مسائل  هرکارگر 

میمبارزه المللی  داخلی/بين طبقاتی  «ی  شدن  تبديل  که  توليدکننده بهداند  ی  يک 
قدرت  بهاز غول توليدکننده  »، تبديل شدن «های گوناگونآوریفنبه جهانی مسلط

جهانیتوليدکننده  «ی  در  و  به»،  جهانی  سوم رتبهسطح  يا  دوم  و ی  توليد   «
اينتکنولوژی   ضمن  يافتن،  رقابتدست  مستلزم  بينکه  سهمگيِن  و  های  المللی 
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ساده و پيچيده و نيز  حال مستلزم تقسيم جهانِی کار بهپيامدهای آن است، درعين
کشورهای مرفه شمالی و کشورهای فقير جنوبی است!؟ و اما چرا  تقسيم جهان به

شکل و چه با  ظر از آنندار مسئله در اين است که صرفی خنده دار؟ نکتهخنده 
برنامه  همين  چين  دولت  اما  است،  جاری  چين  در  بورژوايی  ريزی  محتوای 

ی نامد!! و باالخره جنبهبازاری» می-رقابتی/بورژوايی را «اقتصاد سوسياليستی
ای تنفرآوِر) اين مسئله در اين است که بخشی از افراد و  انگيز (و تااندازه حزن
وزيسيون ايرانی و بعضاً با عنوان «خط مقاومتی» تعريف  هايی که خود را اپگروه 

ی بورژوايی دولت چين را مورد بررسِی نقادانه و تحقيقاتی  کنند، نه تنها توسعهمی 
نمی اغلبْ قرار  بلکه  کعبهبه  دهند،  مقابل  در  آشکارا  بعضاً  و  ضمنی  ی طور 

های الهی خود  نيايشزنند و  [!!؟] چين زانو می»بازاریِ -اقتصاد سوسياليستی«
وارونه در  انقالبیرا  جنبش  سوسياليستینقادانهـانگارِی  ليسیبه  ی  های چکمه 

به و   اصطالح معنوی و بدون جيره شکل بهبورژوازی نوظهوِر چين، شايد هم 
  کنند. مواجب، نوکری و مزدوری می

ت نيست  ی نکات برشمرده در باال، اما شکی در اين واقعيرغم همهعلی  ـ٧
ـ اعجازآميز بوده است. يک جنبه از  حداقل از دو جنبهـکه رشد اقتصادی چين  

اعجاز نظر  اين  طبق  جهانیآميزی  تقريباً  به  بانک  طوالنی  اقتصادِی    ١٠رشد 
تری هم  ی ديگِر آن (که از اهميت بيشگردد؛ و جنبهدرصدی اين کشور برمی

است)،   کشيدن  برخوردار  خط  ٨٠٠بيرون  زير  از  انسان  بوده    فقر  ميليون 
چه روند رشد اقتصادی چين  مراجعه کنيد}. آن]  ٢[و    ]١[های  زيرنويساست{به

می توجيه  قابل  عبارت «اعجازآميز»  با  می را  توضيح  و  واقعيت  کند  اين  دهد، 
همه است با  مقايسه  در  طبعاً  و  بشر،  تاريخ  طول  تمام  در  کشورهای  که  ی 

مقايسه با شوروی سابق نيز (که گذرگاه «انقالب اکتبر»    داری و حتی درسرمايه
نظيری را  نظير بوده است. راز اين بیرا در درون و بيرون خويش داشت)، بی

  انجامد؟کجا می چگونه بايد فهميد؛ و آينده آن به
مخدوشصرف و  منفی  تبليغات  از  گروه کننده نظر  و  افراد  های  ی 

توج بدون  نيز  و  بهپروغربی/آمريکايی  خاضعانهستايشه  اتحاد  های  که  ای 
نثار  بازاری»  -«اقتصاد سوسياليستیهای سابق تحت عنوان  ايست/مائوئيستتوده 

گاه  های سوسياليستی ـآرمانکنند و در ماورائيت بخشيدن بهبورژوازی چين می
آشکارتر بعضاً  و  سياستخزيده  درپس  پناه    ی هاـ  اسالمی  جمهوری  رژيم 

تر ماهيت نظام سياسی  يقت اين است که بدون تحليل هرچه دقيقگيرند؛ اما حقمی 
چنين بررسی روند آتی اين غول اقتصادی/مالِی درحال  و ويژگی دولت چين و هم 

تر  ای پيشخانههای قهوه رشد، گفتگو از جغرافيای سياسی جهان، گامی از بحث
  نخواهد رفت.  



١٨ 
 

  ی شورو رياتحاد جماه  که سلف او شود یپرتاب م  یاهمان ورطهبه ن يچ  ايآ
در    ت يپس از انقالب پرتاب شد و درنها  یهاسال  ني از همان آغاز  شيهابا انتخاب

به  ٩٠  یدهه يا  فروشکست  برنامهواسطهدرهم  توسعه  ی  هرچه  طلبانههای  ی 
خواهد    کايمرآ سمي الياز امپر را   و رقابت  سبقت یگو خودْ   ترِ تِر بورژوايیصريح

  ؟ک خواهد شد يشر  شيربود و در بازارها
ً ي و اح   کايمرآفشار    ر يزپير    آيا اين غول اقتصادی نه چندان   یبرخوردها  انا

  درستيز با يکديگر تقسيم خواهد شد؟ هایپاره تکهو بهپس خواهد نشست  ینظام
طبقه بهآيا  چين  کارگر  چندصدميليونِی  درجهی  و چنان  آگاهی  از  ای 

دار انقالب جهانِی سوسياليستی اِبراز  رويد که در مقام پرچم يافتگی فرامیسازمان
  وجود کند؟

بارقه که  دارد  وجود  امکان  اين  اين آيا  درون  از  سوسياليستی  حقيقتاً  های 
ای و  آورد و عصر نوينی را در انقالبات منطقه«سوسياليسم بازاری»[!؟] سربر

  جهانی بگشايد؟
درپِس  باالخره،  اينهمه  و  ده سؤال  ی  و  نشده ها  مطرح  هنوز  سؤال  ی  ها 

جهان ، اين سؤال مطرح است که آيا از درون اين غول قابل توصيف به«ديگر
تر در خون و  بسا غرقهبيم و اميد»، امپرياليسمی همانند آمريکای امروز و چه

  آورد؟جنايت و کثافت سربرمی
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قدرت اقتصادی صعود چين از کشوری درحال توسعه و فقير به
قريِب   طی  در  چشم  ۴عمده  سال  دهه  از  است.  بوده  ،  ١٩٧٩گير 

، توليد ناخالص ملی ٢٠١٧شد تا  که اصالحات اقتصادی آغاز  هنگامی
.  ] ١[درصد بوده است  ١٠واقعی چين نرخ ميانگين ساالنه رشدش تقريباً  

پايدار را که  ترين توسعه، چين «سريعبانک جهانیطبق گزارش   ی 
بيش از  تاريخ تجربه کرده و  داده، در  اقتصاد عمده رخ  توسط يک 

عنوان قدرت . چين به ]٢[ميليون نفر را از فقر بيرون کشيده است»  ٨٠٠
برابری اقتصادی جهانِی عمده ظهور کرده است. برای مثال، براساس  

، در ابعاد اقتصادِی توليد ارزش افزوده، تجارت (PPP)  قدرت خريد
  کااليی و دارايی ذخاير ارز خارجی مقام اول را (در جهان) دارد. 

پيوندهای تجاری افزايشی اساسی در رشد سريع اقتصادی چين به 
داده برمبنای  است.  شده  راهبر  آمريکا  متحده  اياالت  با   های دوسويه 

  در   ميليارد دالر    ۵ی بين دو کشور از  ــارت کلــتج  کا،  ـارت آمريــتج
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

هنگامی آغاز شد که در   ١٩٧٨فرآيند اصالحات اقتصادی چين در دسامبر    ]١[

کميته پلنوم  چين،  سومين  کمونيست  حزب  يازدهم  مرکزِی   Deng  ژيائوپينگدنی 

Xiaoping١٩٧٩نهادهای اقتصادی را اختيار کرد. اجرای اصالحات از سال  ، پيش  

  آغاز شد. 
يابی در سايت بل دست؛ قا٢٠١٧مارس  ٢٨بانک جهانی، بررسی چين،  ]٢[

  زير:
www.worldbank.org/n/country/china/overview 



٢٠ 
 

رسيده است. چين    ٢٠١٨ميليارد دالر در سال    ۶۶٠به    ١٩٨٠سال  
ترين شريک تجاری آمريکاست، سومين بازار در حال حاضر، بزرگ

صادرا بزرگبزرگ  و  آمريکاست.  تی  برای  واردات  منبع  ترين 
ای در چين دارند تا  های آمريکايی عمليات گستردهبسياری از شرکت

کار شان را در بازار شکوفای اين کشور بفروشند و از نيروی کاالهای
. اين ]٣[منظور صادرات است، بهره بگيرندارزان برای توليداتی که به

به  از  عمليات  بهشرکتبعضی  تا  کرده  کمک  آمريکايی  لحاظ های 
مصرفبين  برای  و  بمانند  باقی  رقابت  در  [بتوانند]  کنندگان  المللی 

قيمت فراهم آورند. خريدهای  آمريکايی نيز تنوعی از کاالهای ارزان  
سال    لي(که از آورداری آمريکا  گسترده چين از اوراق بهادار خزانه

١درمجموع    ٢٠١٩ ب  ونيليتر  ١ را  ،  )ه استوددالر  دولت مرکزی 
ی خود را تأمين نمايد که [اين نيز] کمک بود بودجهقادر ساخته که کم

  . ]۴[ نگه داشته شود  نييمتحده نسبتاً پا  االتيا در  نرخ بهرهکند که می
بهبه  چين  ظهور  عمده،  هرروی،  اقتصادی  قدرت  عنوان 
است.    گذاران آمريکايی موجب شدههايی را در ميان سياستنگرانی 

ای (مانند کردهای تجاری غيرمنصفانه اند که چين از عملبعضی مدعی 
به بها کاهشارِز  بهلحاظ  يارانه  پرداخت  داخلی)  يافته و  توليدکنندگان 

قيمت پُرکند، کند تا بازارهای آمريکا را با کاالهای ارزان  استفاده می
اين  عملو  آمريکايی،  گونه  مشاغل  برای  سطح  کردها  و  دستمزدها 

تهديد محسوب می ادعا میزندگی  برخی ديگر  استفاده  شود.  کنند که 
  و محافظِت صنايع  های صنعتی برای ارتقا  زون چين از سياستـروزاف

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
شان  ی تدارکاتی جهانیعنوان بخشی از زنجيرهها از چين به بعضی شرکت  ]٣[

شود و در جای ديگر  کنند که اين اجزا سپس صادر میاده میبرای اجزای توليد شده استف
ديگری  گردد. شرکتمونتاژ می از توليد خود را برای محصوالت تمام  نيز  های  شده 

چنين قطعات و مواد  هم  هااند. آن چين انتقال دادهآسيا، به ازطور عمده ساير کشورها، به
  کنند. وارد می چينبه را برای مونتاژ نهايی

اياالت متحده،  /چين«،  RL٣٣٥٣٦)  خدمات پژوهشی کنگره (  CRSگزارش    ]۴[
  را ببينيد. Wayne M. Morrison ِوين ِام ماريسونتوسط   »مسائل تجاری
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هستند، و عدم اقدام    هايی که مورد توجه دولت چينداخلی يا شرکت 
  (IPR) حقوق مالکيت معنویمؤثر در برابر تجاوز گسترده و سرقت 

ای از سوی چين برای صنايع کنونی [توليد]  آمريکايی، تهديد رشديابنده
IP  (معنوی به  (مالکيت  که  رقابتاست  هم  است.  شدت  عالوه  آميز 
صادرات    یرشد برابازار بزرگ و روبه   کيبه   ني که چ  ی، درحالنيبرا

اند که تجارت بسيار زياد  منتقدين مدعی  شده است، ليمتحده تبد  االتيا
های آمريکايی برای  گذاری، فرصت را برای شرکتسرمايه  و موانع

می محدود  چين  در  کاال  آن فروش  يا  میکند،  مجبور  را  که  ها  کند 
به را  چين  در  توليد  چين  تسهيالت  با  تجارت  برای  بهايی  عنوان 

  بپردازند. 
عنوان امری حياتی برای حفظ دولت چين اقتصاد رشديابنده را به

های اقتصادی هرحال، چين با شماری چالش بيند. به می ثبات اجتماعی  
آينده رشد  که  روبروست  میعمده  تعديل  را  خطاش  های مشیکند: 

گذاری ثابت تکيه بيش از اندازه بر سرمايه گری که به اقتصادی پريشان 
(به است  شده  منجر  اقتصادی  رشد  برای  صادرات  اين و  که  جای 

تقاضای   از  کننده مصرفبراساس  دولت  حمايت  باشد)،  [داخلی]  ی 
گسترشرکت شکاف  ضعيف،  بانکی  نظام  دولتی،  در   يابندهشهای 

درآمدها، آلودگی روزافزون، و [باالخره] فقدان نسبی حکومت قانون 
هاست. دولت چين تصديق کرده که اين ی اين چالشازجمله  در چينْ 

ی افزايش نقش بازار  مشکالت وجود دارد و متعهد شده که در راستا
تبديل مصرف  نوآوری،  افزايش  اقتصاد،  به در  نيروی  [کننده]  عنوان 

محرکه اقتصاد، و گسترش پوشش امنيت اجتماعی اقدام کند؛ و رشد  
ساز (مانند خدمات) را تشويق نمايد و با فساد مقامات  تر آلودهصنايع کم

اصالحاتی  دولتی مبارزه کند. توانايی دولت چين برای اجرای چنين  
طور نسبی، نرخ رشد  تواند به کند که آيا چين می احتماالً مشخص می

طور ی نرخ رشِد بهتجربه  جای آنْ اقتصادی سريعی را حفظ کند، يا به
  تری را آغاز خواهد کرد.  گير پايين چشم
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ای طور فزايندهقدرت اقتصادی روزافزون چين، اين کشور را به
برنامه  و سياستدر  به های  ها  توسعه  اقتصادی جهانی،  امر  در  ويژه 
  ها، درگير کرده است. زيرساخت

[ايجاِد]    جادهابتکاِر  و  استراتژی کنندهبيان   (BRI)  کمربند  ی 
ها در سراسر آسيا، اروپا و آفريقا  بزرگ چين در تأمين مالی زيرساخت

آن  [حتی]  آنو  چنانسوی  چين  هاست.  اقتصادی  ابتکارهای  چه 
باموفقيت میآميز  بازارهای سرمايه شد،  را  تواند  گذاری و صادراتی 

چشمبه  سطح  طور  در  را  خود  نرم»  «قدرت  و  دهد  گسترش  گيری 
  جهانی افزايش دهد.

زمينه   گزارش  دربارهاين  فراهم  ای  چين  اقتصادی  رشد  ی 
 یهاچالشکند؛  آورد؛ ساختار اقتصادی کنونِی آن را توصيف میمی
ها و  فرصت  ؛ وکندیم  يیرا شناسا  اشی حفظ رشد اقتصاد  یبرا  نيچ

مضامين رشد اقتصادی چين برای اياالت متحده را مورد بحث قرار  
  دهد. می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٣ 
 

  
  اقتصاد چين پيش از اصالحات

سال   از  صدر  ١٩٧٩پيش  رهبری  تحت  چين  زدونگ ،    مائو 
Chairman Mao Zedong و تحِت فرمانريزی شده  ، اقتصاد برنامه 

ای از اقتصاد کشور توسط متمرکزی را در اختيار داشت. سهم عمده
شد و نظارت دولتی برآن بود که اهداف توليدی را تعيين دولت اداره می
قيمت بر  نظارت داشتهکند،  در سراسر    ها  منابع  اختصاص  و  باشد، 

، تمامی  ١٩۵٠ی  ی خود] تعيين کند. طی دههبرنامه اقتصاد را [بنا به 
به چين  در  جداگانه  خانوارِی  کمونمزارع  بزرگ صورت  های 

آوری شدند. برای حمايت از صنعتی شدِن سريع، دولت مرکزی  جمع
دهه گستردهسرمايه  ٧٠و    ۶٠های  طی  زمينگذاری  در  را  ی های 

[توانايی  و  انسانی  نيروی]  به [تربيت  فيزيکی  در  های]  گرفت.  عهده 
سال   تا  سه  ١٩٧٨نتيجه،  به تقريباً  صنعتی  توليد  صورت چهارِم 

شده و در    هايی با اهداِف تعيين متمرکز، با نظارت دولتی، بنابر برنامه 
های گذاریشد. سرمايههايی با مالکيت دولتی اداره میگذاریسرمايه

شرکتخص و  سرمايهوصی  بههای  خارجی  ممنوع گذارِی  طورکلی 
طور نسبی  بود. هدِف اساسِی دولت چين اين بود که اقتصاد چين را به 

تهيه آن کاالهايی  طورکلی محدود بهخودکفا سازد. تجارت خارجی به 
ها در داخل چين وجود نداشت.  شد که امکان تحصيل و ساخت آنمی

جاکه کرد. از آنتی را در اقتصاد ايجاد میهايی اختالالچنين سياست
اداره میترين جنبه بيش  اقتصاد توسط دولت مرکزی  شد، اساساً  های 

صورت کارآمد وجود نداشت؛  مکانيزم بازار برای تخصيص منابع به
ی چندانی برای ها، کارگران و روستاييان انگيزهسان، شرکتو بدين
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کردند، وجود نداشت؛  چه توليد میتر يا کيفيت بهتر برای آنتوليد بيش 
  شد. چراکه براهدافی متمرکز بودند که عمدتاً توسط دولت تعيين می 

بنابر آمار دولت چين، توليد ناخالص ملی واقعی اين کشور از سال  
درصد رشد کرد؛    ٦/٧با نرخ ميانگين ساالنه    ١٩٧٨تا سال    ١٩۵٣

ن مورد ترديد قرار گراها توسط بسياری از تحليل [اما] صحت اين داده
کنند که مقامات دولتی چين سطح ها ادعا می گرفته، و حتی برخی از آن

داليل سياسی متعدد ويژه در سطوح محلی و تحت ملی)، به توليد را (به 
  اند.آميزی ارائه کردهصورت مبالغهبه 

  

مديسونگان توليد   Angus Maddison  س  رشد  اقتصاددان، 
درصد    ۴/۴ساالنه طی اين دوره را حدود    ناخالص ملی واقعی ميانگين

می بر]۵[کنداعالم  چين طی رهبری صدر  . عالوه  اقتصاد  مائو اين، 
ايناُفت چشم  زدونگ ازجمله  جهش  که طی  گيری را متحمل گرديد؛ 

ای منجر  قحطِی گسترده(که به  ١٩۶٢تا  ١٩۵٨از سال  پيشبزرگ به 
ميليون نفر کشته نيز برجای  ۴۵ها حدوِد [بعضی] گزارششد و بنا به

  ١٩٧۶تا    ١٩۶۶از    انقالب فرهنگیچنين طی جريان  و هم  ]٦[گذاشت)
شدت مختل  وقوع پيوست و اقتصاد به ای به هرج و مرج سياسِی گسترده

برابری قدرت خريد  گرديد. درآمد ناخالص ملی سرانه چين براساس  
)PPP(]شور  ، سطح عمومی زندگی در ک١٩٧٨تا  ١٩۵٠، از سال ]٧

  ح  ــ سط ١٩۶٢تا  ١٩۵٨ود، از سال ــر رساند. بااين وجـرابـدو برا به 
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

اقتصادی چينی در درازمدت،   کردعمل،  اقتصادی و توسعه  کاریهمازمان  س  ]۵[
  . ٢٠٠٧، اگنس مديسون  ، توسط٢٠٣٠تا  ١٩۶٠
  . ٢٠١٠دسامبر  ١۵، قحطیجهش بزرگ مائو بهتايمز، سرمقاله،  نيويورک ]٦[
های اقتصادی  گيری داده، روشی برای مقايسه و اندازهبرابری قدرت خريد  ]٧[

ها را تنظيم شود. اين روش، داده صورت دالر آمريکا بيان میديگر کشورهاست که به
تر  طور مفصلکس کند. اين روش، بهها در سراسر کشور را منعکند تا اختالف قيمتمی

  در اين گزارش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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  ١٩۶٨تا    ١٩۶۶درصد افت کرد و از    ٣/٢٠ها حدود  زندگی چينی 
درصد افت داشت؛ (نمودار شماره يک را ببينيد). عالوه   ٦/٩حدود  

چه در غرب (مثالً  براين، رشد سطح زندگی در چين در مقايسه با آن
شود  طور که در نمودار شماره دو نشان داده میداشت آن  ژاپن) وجود

  قابل مقايسه است. 
  

  ؛ ١٩٧٨تا  ١٩۵٠چين،  یسرانه  داخلیناخالص  توليد،  ١نمودار 
  . )PPP(ميليارد دالر، براساس قدرت خريد برابر 

  
  ميالدی. ٢٠٠٨-١، تاريخچه: آمار اقتصاد جهانی، آنگس مديسون : منبع

  
  ؛ ١٩٧٨تا   ١٩۵٠چين و ژاپن،  یسرانه  داخلیناخالص  توليد، مقايسه ٢نمودار 

  ). PPP برابری قدرت خريد(ميليارد دالر، براساس 

 
  ميالدی. ٢٠٠٨-١، تاريخچه: آمار اقتصاد جهانی، آنگس مديسون منبع:
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، دولت ١٩٧۶در    صدر مائو، اندکی پس از مرگ  ١٩٧٨در سال  
تا از خط اقتصادی سبک شوروی دور  مشیچين تصميم گرفت  های 

تدريج، اصالحاتی اقتصادی را براساس اصول بازار آزاد و  شود و به
سرمايه و  تجارت  بهگشايش  غرب  با  [همهگذاری  درآورد؛  ی اجرا 

گيری رشد اقتصادی طور چشمها] با اين اميد بود که اين امور، بهاين 
  فزايش دهند و سطح زندگی را باال ببرند.  را ا

 ی ، معمار اصالحات اقتصادنگي ائوپژي  دن،  نيرهبر چطبق نظر  
تواند  می که    یدارد تا زمان  یت ي، چه اهمديگربه سف  يا  اهيسی  گربه «  :نيچ

 . ]٨[بگيرد» موش
  

  آغاز اصالحات اقتصادی 
چين اصالحات اقتصادی چندی را پياده کرد.    ١٩٧٩با آغاز سال  

مشوق مرکزی،  مالک  يمتقهای  حکومت  برا  يت و  کشاورزان    یرا 
تا    ينآغاز کرد و ا باعث شد  از محصوالت    یبخش  ندبتوانها  آنامر 

ی ويژه عالوه، دولت چهار منطقه به  .خود را در بازار آزاد بفروشند
ساحلی   امتداد  در  سرمايهبهاقتصادی  جذب  خارجی،  منظور  گذاری 

با فنافزايش صادرات و واردات، و وارد کردن فرآورده آوری های 
ای که در مراحل بعدی انجام  چين فراهم آورد. اصالحاِت اضافیباال به 

از سياست  اقتصادی در شد، در جستجوی تمرکززدايی  گذاری مشی 
به  و  بخش  نظارت  چندين  بود.  تجارت  بخش  در  اقتصادِی  ويژه 

به گذاریسرمايه مختلف  که  دولتهای  شد  داده  استانی  و  محلی  های 
جای قبول نظارت و هدايت توسط برنامه طورکلی اجازه داشتند، به به 

دولتی،  براساس اصول بازار آزاد عمليات انجام دهند و رقابت کنند. 
  صادی  های اقتد که فعاليتــق شدنــ دان نيز تشويـــشهرون  عالوه براين،  

ــ    ــــــــــــــــــــــ
مشی اين معنی است که مهم نيست که خطرسد که اين عبارت بهنظر میبه  ]٨[

«سرمايه آناقتصادی  باشد؛  «سوسياليستی»  يا  اينداری»  است،  مهم  که    است   چه 
  مشی اقتصادی، اقتصاد را رونق دهد و سطح زندگی را باال ببرد.خط
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عنوان  خودشان را آغاز کنند. مناطق ساحلی ديگر و شهرهايی هم به
به که  شدند  تعيين  توسعه  مناطق  و  باز  میآنشهرهای  اجازه  داد  ها 

های تجاری را برای جذب  اصالحات بازار آزاد را بيازمايند و انگيزه
گذاری خارجی تشويق کنند.  گذشته از اين، نظارت دولتی بر سرمايه

گستردهقيمت دامنه  در  بهها  محصوالت  از  گرديد.  ای  حذف  تدريج 
ی موفقيت اقتصادی در چين بود. برداشتن کليد عمده  آزادسازی تجارتْ 

گذاری مستقيم خارجی را تشويق تر و سرمايهرقابت بيش   موانع تجاریْ 
  کرد. 
تدريجی در چين در پی آن بود که اجرای اصالحا  ت اقتصادِی 

های اقتصادی بروندادهای اقتصادی مطلوب مشخص کند کدام سياست
کرد تا بتوانند  شان ايجاد میها برونداد نامطلوب) برای (و کدام سياست

بخش[دست در  را  آن  سازند؛ آوردهای]  عملی  کشور  ديگر  های 
آن که  است،  فرآيندی  شده  گزارش  که  عنوان  به   ژيائوپينگندگونه 

  . ] ٩[ ها» توصيف کرده است«عبور از رودخانه با لمس سنگ 
  

  تاکنون ١٩٧٩رشد اقتصادی چين و اصالحات از 
سريع اساساً  اقتصادی  اصالحات  زمان  از  چين  از  اقتصاد  تر 

به و  کرده  رشد  اصالحات  از  پيش  اختالالت دوران  از  عمده  طور 
  توليد   ٢٠١٨تا    ١٩٧٩. از سال  ]١٠[است  جستهادی دوری  ـــــــــــاقتص

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
برای اجرای اصالحات اقتصادی    ِدناند که فشار  گران متعددی مدعیلتحلي  ]٩[

بهبه باور  اين  براساس  عمده  اينطور  که  بود  درآمده  رشد حرکت  رونق  موجب  ها 
  يابد. نيز افزايش می سان قدرت حزب کمونيست چينشود، و بديناقتصادی می 

به   ]١٠[ اقتصادی چين  از کشتار  رشد  در ماه ژوئن   تيانامنطور عمده پس  که 
های تجاری را برضد رخ داد، ُکند شد. چندين کشور از جمله اياالت متحده تحريم  ١٩٨٩

چين اعمال کردند و اصالحات اقتصادی چين اساساً متوقف گرديد. رشد توليد ناخالص 
کاهش    ١٩٨٩در سال  درصد    ۴/ ٢به    ١٩٨٨در سال  درصد    ٣/١١ملی چين در واقع از  

اصالحات اقتصادی بار ديگر آغاز    ١٩٩١. در سال  ١٩٩٠د در  درص  ٩/٣يافت و به  
های خارجی برضد چين يا کاهش يافت ويا [کالً] برداشته شد و توليد ناخالص شد و تحريم

  رسيد. ٩/ ٢رشد ملی واقعی به
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به ناخالص ملی ساالنه  درصد بوده   ۵/٩طور ميانگين  ی واقعی چين 
طور  معناست که چين بهبدان  را ببينيد). اين    ٣است؛ (نمودار شماره  
توانسته هر   بهسال يک   ٨ميانگين  را  اقتصاد خود  ابعاد  دو بار  واقع 

آغاز شد،   ٢٠٠٨برابر سازد. رکود اقتصادی در جهان که در سال  
  گيری بر اقتصاد چين گذاشت.  تأثير چشم
ميليون   ٢٠گزارش کردند که    ٢٠٠٩چين در آغاِز سال  های  رسانه

دليل بحران مالی شان بهی از دست دادِن مشاغلواسطهکارگر مهاجر به
اند، و رشد توليد ناخالص داخلی واقعی در ربع آخر  ها بازگشتهخانهبه 

سال قبل افت داشته است. دولت چين درصِد     ۶/ ٨نسبت  به   ٢٠٠٨سال  
ميليارد دالری پاسخ داد که   ۵٨۶ی انگيزشی اقتصادِی با اجرای بسته 

به عمدههدفش  زيرساخت  طور  سياستتأمين  تسهيل  و  پولی  ها  های 
هايی چين توانست . با چنين سياست] ١١[های بانکی بودبرای افزايش وام

از   مقابله کند.  تقاضای محصوالتش  در  افت جهانی شديد  تأثيرات  با 
به  ٢٠١٠تا    ٢٠٠٨سال   چين  واقعی  ملی  ناخالص  توليد  طور رشد 

به  ٧/٩ميانگين   بود.  نرخدرصد  ملی    هرروی،  ناخالص  توليد  رشد 
از    ۶برای   و  يافت  کاهش  بعدی  در سال   ۶/١٠سال متوالی  درصد 
تقليل پيدا کرد. رشد توليد ناخالص ملی    ٢٠١۶در سال    ٧/۶به    ٢٠١٠

به   ٢٠١٨افزايش يافت، اما در سال    ٨/۶به    ٢٠١٧واقعی در سال  
درصد    ٨/۶به    ٢٠١٧که در سال  درصد کاهش يافت (با وجود اين   ۶/۶
يافته بود). برنامها  المللی پول صندوق بين های اقتصاد جهانِی  فزايش 

گفت که رشد توليد ناخالص ملی واقعی چين، سال     ٢٠١٩در آوريل  
 ٢٠٢۴درصد در    ۵/۵ساِل بعدی افت خواهد کرد و به    ۶مدت  سال تا  به 

. اقتصاددانان بسياری هشدار  ]١٢[را ببينيد) ۴رسد؛ (نمودار شماره  می
  ات  ـدامـی اياالت متحده و چين برای تحميل اقه اگر منازعهــد کدهنمی

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
گردند»، دوم خانه بازمیکار بهميليون کارگر مهاجر بی ٢٠، «شينهاونت ]١١[
  . ٢٠٠٩فوريه 
  . ٢٠١٩، آوريل پايگاه بينش اقتصادی جهانی، المللی پولصندوق بين ]١٢[
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تواند  تنبيهی برضد يکديگر تداوم يابد، رشد اقتصادی چين می اقتصادِی  
يابد؛ ازجملهبيش  تنبيه تر هم کاهش  اين  افزايش تعرفهی  هاست که  ها 

جويی چين  و انتقام   ٣٠١ناشی از اقدام اياالت متحده تحت عنوان بخش  
است.   همبوده  توسعهسازمان  و  اقتصادی  و  نشان OECD  کاری   ،

تعرفهمی که  چين  افزايش   هایدهد  و  آمريکا  بين  تجارت  بر  يافته 
،  ٢٠٢١-٢٠٢٢تواند توليد ناخالص داخلی واقعی چين را در سال  می
به  ١/١ نسبت  پيش درصد  اقتصادی  بينی کف  کاهش    OECDهای 

  . ] ١٣[دهد
  

  علل رشد اقتصادی چين 
عمده علت  عموماً  را اقتصاددانان  چين  اقتصادی  سريع  رشد  ی 

میبه  نسبت  اساسی  عامل  سرمايهدو  با  دهند:  (که  انبوه  گذاری 
  گذاری خارجی تأمين مالی شد) و های داخلی عظيم و سرمايهاندوخته 

  
  

  واقعی ساالنه چين  داخلی، رشد توليد ناخالص ٣نمودار 
  (درصد تغييرات)  ٢٠١٨تا   ١٩٧٩از 

  
  المللی پول و دفتر ملی آمار چينصندوق بين IMF منبع، 

  

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
]١٣[ OECD ، يابی در سايت زير: قابل دست ؛  ٢٠١٩بينش اقتصادی، می  

www.oecd-ilibrary.org/docserver/b٢e٨٩٧b٠-en.pdf 
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    ٢٠١٨تا   ٢٠٠٧واقعی ساالنه چين از داخلی ، رشد توليد ناخالص ۴نمودار 
  ( درصد)   ٢٠٢۴تا  آن هایبينی پيش و 

  
  ٢٠١٩المللی پول. پايگاه اطالعاتی بينش اقتصاد جهانی. آوريل صندوق بين منبع:

  
  

رسد که اين دو عامل دست  نظر میتوليد. چنين بهسريع بارآوری  رشد  
به يکديگر  دست  براين در  [عالوه  باشند.  رفته  اصالحات  پيش  ها] 

تر در اقتصاد راهبر گرديد که باعث افزايش بازدهی بيش اقتصادی به 
گذاری اضافی  ی افزايش منابع برای سرمايه چنين زمينهتوليد شد و هم

  . در اقتصاد را نيز فراهم آورد
لحاظ تاريخی، نرخ بااليی از اندوخته داشته است. هنگامی  چين به 

عنوان های داخلْی بهآغاز شد، اندوخته   ١٩٧٩که اصالحات در سال  
به   داخلی  ناخالص  توليد  از  می  ٣٢بخشی  بهدرصد  هرروی، رسيد. 

های دولتی های چين طی اين دوران با سودهای شرکتتِر اندوخته بيش 
ک بود  شده  سرمايه ايجاد  برای  مرکزی  دولت  توسط  داخلی  ه  گذاری 

مورد استفاده قرار گرفت. اصالحات اقتصادی که شامل تمرکززدايی 
های داخلی چين، رشدی اساسی در اندوختهاز توليد اقتصادی بود، به

هم اندوختهو  افزايش  درنتيجه،  چنين  شد.  راهبر  شرکتی  هاِی 
 ز توليد ناخالص داخلیْ صورت درصدی اهای ناخالص چين به اندوخته 

اقتصادهای عمدهبيش  ی [جهان] دارد. سطح ترين مقدار را در ميان 
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چين اين امکان را داد تا از سطح های داخلی، به بسيار باالی اندوخته 
سرمايه  اندوختهگذاریباالی  واقع،  در  کند.  حمايت  ناخالص  ها  های 

آن  چين  سرمداخلی  برای]  [الزم  سطوح  از  زيادتر  گذاری  ايه چنان 
کرده    ليتبد  ويژه  یبزرگ جهان  یدهندهوام  کيبهداخلی بود که چين را  

  .است
نتيجه متعددی  کردهاقتصاددانان  دستگيری  که  آوردهای  اند 

ی ديگری در  بارآوری توليد (يعنی: افزايش در بازدهی) عامل عمده
بارآورِی   در  بهبودها  است.  بوده  چين  اقتصادی  سريع  [توليد] رشد 

بهبه  عمده  تخصيص  طور  بخش تجديد  در  قابل منابع  [و  مولدتر  های 
هايی مانند کشاورزی، تجارت و خدمات  ويژه در بخشتر]، به استفاده

شد، منجر  طور عمده توسط دولت مرکزی نظارت میکه در گذشته به
اصالحاتِ  مثال،  برای  و    گرديد.  داد،  افزايش  را  توليد  کشاورزْی 

از] به  [بخشی  تا  کرد  آزاد  را  بخشکارگران  در  اشتغال  های  دنبال 
پيدايش  چين،  در  اقتصادی  تمرکززدايی  باشند.  صنعتی  و  مولدتر 

های خصوصی) را در پی داشت که  های غيردولتی (مانند بنگاهبنگاه 
توليدی   فعاليتهای دولتِی تحت نظارِت متمرکز، بهدر مقايسه با شرکت

با بيش  داشتند،  تمايل  عالوه  تر  بودند.  کارآمدتر  نيز  و  زارمحورتر 
در معرض  براين، سهم عمده بخش صادرات)  (عمدتاً  اقتصاد  از  ای 

[بدين گرفت.  قرار  نيز  رقابتی  و  دولتترتيب]  نيروهای  محلی  های 
های متعددی را بدون مداخله از گذاریتا سرمايه   يافتنداستانی اجازه  

کنند. اداره  و  تأسيس  [مرکزی]  دولت  براين   سوی  ها، عالوه 
فنسرمايه چين،  در  خارجی  مستقيم  فرآيندهای گذاری  نيز  و  آوری 

  همراه آورد که افزايش بازدهی را موجب گرديد. نوينی را به 
همبه  فنچنانهرروی،  توسعه  همکه  چين  در  با گرايی  آوری 

آوری خارجی) (از طريق پذيرش فنرا    افتهي توسعه    بزرگِ  یکشورها
وری، و درنتيجه، رشد توليد ناخالص داخلی  کند، سطح بهره می آغاز  
بی ماش  واقعی قابل توجهه تواند  تار  یطور    تر کند  خودْ   یخياز سطح 

ا،  شود اصلبه   نيچ  کهنيمگر   ا يو  شود  ليتبد آوری  فن  یمرکز 
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درحال چندين اقتصاِد    .کار بگيردنوينی را به   یاصالحات جامع اقتصاد
(به  طی توسعه  التين)  آمريکای  و  آسيا  در  مورد  چندين  عمده  طور 

هايی که چين  کارگيری بعضی از همين سياستبا به   ٧٠و    ۶٠های  دهه
اقتصادی توسعه  برای  زمان  اين  آنتا  از  (يعنی:  اش  گرفته  بهره  ها 

معين)،   و حفاظت صنايعی  ارتقا  و  افزايش صادرات  برای  اقداماتی 
اقتصادی   بهرشد  کردند.  تجربه  را  اين  سريعی  از  بعضی  هرروی، 

ای از زمان (يا رکود  ی خود و طی دورهای از توسعهکشورها در نقطه
خويش،  پيشين  سطوح  با  مقايسه  در  ويا  کردند  تجربه  را  اقتصادی 

ای است که اقتصاددانان آن را تر داشتند)؛ اين پديده مراتْب کمرشدی به
. اين بدان معنی است ] ۴١[اندنه» توصيف کردهعنوان «دام درآمد ميابه 

به  توانستند  کم  درآمد  با  توسعه  درحال  اقتصاِد  چندين  با که  اقتصادی 
حفظ سطوح باالی بارآوری توليد درآمد متوسط برسند، اما چون قادر به

های ساختاری اين علت که نتوانستند با ناکارآمدیای به نبودند (تا اندازه 
مقابله اقتصاد  به   در  نتوانستند  دست  کنند)،  باال  درآمد  با  اقتصادی 

 ی بانک جهان . شايد چين راه مشابهی را در پيش داشته باشد.  ]۵١[يابند
 یناخالص مل  درآمداقتصادها را با استفاده از روش    یسطح توسعه

(GNI)  چين در سال بانک جهانی. طبق گزارش  ] ۶١[ کندی م  یبندطبقه ،
ی پايين  اقتصادی با درآمد ميانهدرآمد پايين، به از اقتصادی با    ١٩٧٧

باال  به   ٢٠١٠تبديل شد و از سال   با درآمد متوسِط  صورت کشوری 
   ٨۶٩٠اش  درآمد ملی ناخالص سرانه  ٢٠١٧درآمده است. چين در سال  

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
اواسط دهه  صورت اقتصادی با درآمد باال دربيايد، اما از  ژاپن توانست به   ]١۴[

  اش نسبتاً راکد مانده است. رشد اقتصادی  ١٩٨٠

اندازهاين توصيف  ]١۵[ ملی سرانه توسط گيریها براساس  ناخالص  توليد  های 

  انجام شده است.  بانک جهانی

سال ای که هر شوند (آستانههای درآمد سرانه تعيين میها با دامنه بندیطبقه  ]١٦[

می اقتصادتعديل  شامل  اين  و    هایشود).  ميانه  درآمد  با  اقتصادهايی  کم،  درآمد  با 

  اقتصادهای با درآمد باالتر از متوسط و اقتصادهای کشورهای با درآمد باالست. 
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که   بود  کم  ٧/٣٨دالر  بتواند  درصد  که  است  الزمی  سطح  از  تر 
ی دولت چين اين است که  اقتصادی با درآمد باال  تبديل شود. برنامهبه 

اقتصادی با درآمد باال هم عبور کند. [و اين شامل]  از    ٢٠٢۵تا سال  
سال  برنامه  تا  را  کشور  اين  بتواند  که  است  چين  دولت   ٢٠٢۵های 

آستانه اقتصادهای با درآمد باال برساند. دولت چين اميدوار است که  به 
ی [توليد] آينده تأمين  منبع عمدهاين رشد را از طريق تبديل نوآوری به 

آيد، دست میاند که رشد نوآوری در چيْن دشوار بهکند. شکاکان مدعی
ای  های تازهطور عمده با محرک دولتی باشد و محدوديتويژه اگر بهبه 

  های خارجی تحميل کند. شرکترا به
کند که رشد توليد  بينی می ، پيش (EIU)  واحد اطالعات اقتصادی

اهش ی بعدی کطور قابل توجهی طی چند دههناخالص واقعی چين، به 
شود  نزديک می   ٢٠٣٧نرخ رشد آمريکا تا سال  يابد و سرانجام بهمی

درصد     ٩/١های رشد توليد ناخالص واقعی چين و آمريکا هردو با  (نرخ
واحد اطالعات  بينی،  شود). برای چند سال پس از اين پيش بينی می پيش 

خدمات   اقتصادی که  اقتصادی،  گروه  تحقيق  و  تحليل  بخش  [يا 
بينی آينده را برای مشتريان خود از طريق پژوهش پيش  ای ومشاوره

کند که  بينی می دهد و مقر آن در لندن است]، پيش و تحليل انجام می
بيش  آمريکا  ملی  ناخالص  توليد  (نمودار رشد  باشد.  چين  از  تر 

   را ببينيد. ] ١٧[ شماره
تمايل خود را برای دور شدن   الگوی    هرقيمتی بهدولت چين  از 

رشد اقتصادی «هوشمندانه»  کنونی که رشد سريعی دارد، به اقتصادی  
[تازه  الگوی  اين  است.  داده  به نشان  بااليی  ای]  انرژی  که  صنايعی 

می آاليندهمصرف  ندارد؛  اتکا  بر کنند،  و  نيست؛  زيست]  [محيط  ی 
پيشرفتهفن تکيه دارد. چين همآوری  انرژی سبز و خدمات  چنين تر، 

تری را کسب کند. (اين رشد اقتصادی متوازنخواهد  اعالم کرده که می
بيش  تفصيل  با  ادامهمسائل  در  قرار  تری  بحث  اين گزارش مورد  ی 

  گيرد).می
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

  های اقتصادِی درازمدت را در اين قسمت با احتياط تلقی کنيد.بينیپيش ]١٧[
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  چين   در GNI یسرانه  زانيمهای بانک جهانی از گيری، اندازه ۵نمودار 
  . ٢٠١٧تا  ٢٠٠٠از سال  

 
  بانک جهانی.  منبع:

اقتصادی با درآمد باال تبديل  ی سطحی است که چين الزم دارد تا بهدهندهقرمز نشان ستون يادداشت:
  شود.
  
  

  
  آمريکا و چين   یساالنه  واقعی داخلیرشد توليد ناخالص  ، نرخ ۶نمودار 
 درصد)(به   ٢٠۵٠آن تا  هایبينیِ و پيش  ٢٠١٨تا  ٢٠١٠ هایدر سال 

  
  اين تهيه شده است).  ٢٠١٩ژوئن سال  ٢۴(پايگاه اطالعاتی اقتصادی در  EIU database منبع:
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گران را برآن داشته تا رشد سريع اقتصاد چين، بسياری از تحليل
عنوان  ) چين بر اياالت متحده بهو در چه زمانی بينی کنند که آيا ( پيش 

ترين قدرت اقتصادی جهان» پيشی خواهد گرفت. ابعاد واقعی  «بزرگ 
ميان اقتصاددانان بوده    ای دری گستردهاقتصاد چين موضوع مناقشه

ای های مبادلهشود و نرخگيری  دالر آمريکا اندازهاست. هنگامی که به
دالر رسمی  به   ٢٠١٨کار َرَود، توليد ناخالص ملی چين در  اسمی به
که    ۴/١٣آمريکا   بود  دالر  برآوردهاتريليون  شده    یبراساس  انجام 
 االتياقتصاد ا  درصدِ   ٣/٦۵ی آن  اندازه  ،پول  یالملل  نيصندوق بتوسط  

  ٩۶٠٨، ٢٠١٨توليد ناخالص داخلی سرانه چين در سال  .متحده است
  ی آمريکاست.درصِد سطح سرانه ٣/١۵دالر بود که 

  یكنند كه استفاده از نرخ ارز اسمی از اقتصاددانان ادعا م  یاريبس
، بازتاب    كايدالر آمركشورها) به   ريسا  ا ي(  ی نيچ  یهاداده   ليتبد  یبرا

چ  یواقع  یاندازه استانداردها  نياقتصاد  به   یزندگ   یو    االت يانسبت 
ن قيمتنرخ  .ستيمتحده  بازتاب  صرفاً  اسمْی  مبادله  ارز  های  های 

هايی را هايی تفاوت خارجی در برابر دالر آمريکاست و چنين اندازه
گيرد. که در قيمت کاالها و خدمات بين کشورها وجود دارد، ناديده می

که نشان دهيم [اگر] يک دالر آمريکا با برای مثال، حائز اهميت است  
اياالت متحده میارز محلی در چين مبا با  تواند دله شود، در مقايسه 

روست که قيمت  کند. اين امر از آنتری خريداری  کاالها و خدمات بيش
به چين  در  خدمات  و  پايين کاالها  قيمتطورکلی  از  اياالت تر  در  ها 
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به ژاپن  در  خدمات  و  کاالها  قيمت  برعکس،  است.  طورکلی  متحده 
سان، يک دالر وقتی که  است. بدين   باالتر از اياالت متحده (و چين)

کمبه  خدمات  و  کاالها  شود،  تبديل  ژاپنی  محلی  آن  پول  با  را  تری 
چه را با يک دالر در اياالت متحده آمريکا  توان خريداری کرد تا آنمی
ارز را براساس    کوشند برآوردهای نرختوان خريد. اقتصاددانان میمی

واقعی خريد  به قدرت  نسبت  مشان  مقايسه  دالر  بتوانند  تا  کنند  حاسبه 
دادهدقيق از  که معموالً  تری  باشند  داشته  بين کشورها  اقتصادی  های 

    .شودگفته می  (PPP)آن قدرت خريد به 
هاِی برآورد شده در اقتصاد گيریاندازه  PPPای  های مبادله نرخ

همين  و  سرانه چين  ملی  ناخالص  توليد  افزايش  طور  بسيار  را  آن  ی 
 دهد.  می

بانک  ها که توسط  که از برآورد قيمت  المللی پولصندوق بين بنابر  
میبه   جهانی استفاده  آمده  چين دست  در  خدمات  و  کاالها  قيمت  کند، 

حدود نصف سطحی هستند که در آمريکا وجود دارند. اگر اين تعديل  
را اعمال کنيم، در آن صورت ارزش توليد ناخالص ملی چين در سال 

تريليون   ٣/٢۵صورت دالر اسمی به  ليون دالر بهتري  ۴/١٣از    ٢٠١٨
يابد؛ (جدول شماره يک افزايش می   برابری قدرت خريددالر براساس  

دهد که چين در  نشان می  المللی پولصندوق بين های  . داده]١٨[را ببينيد)
بزرگ   PPPبراساس    ٢٠١۴سال   (يعنی:  از  جهانی  اقتصاد  ترين 

 . ]١٩[آمريکا) پيشی گرفته است
  برابری قدرت خريد سهم چين از توليد ناخالص جهانی براساس  

درصد در    ٣/١٨ی  سطح برآورد شدهبه   ١٩٨٠درصد در سال    ٣/٢از  
  از توليد      سهم اياالت متحده   که    الی ــــدرح  افزايش يافته است،    ٢٠١٧

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
دهد که اگر خدمات و کاالها در چين در آمريکا  نشان می  PPPهای  داده   ]١٨[

  دالر آمريکا] چقدر بود. ها [بهشد، ارزش آن فروخته می
باقی اقتصاد جهان    نيتربزرگ  یاسم  یمتحده با استفاده از دالرها  االتيا  ]١٩[

  . ماندمی
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براساس   ملی جهانی  قدرت خريدناخالص  درصد    ٣/٢۴از    برابری 
. اين نخستين ]٢٠[درصد  کاهش يافته است  ٣/١۵ی  برآورد شدهسطح  به 

به  چين  که  نيست  تاريخ  در  بزرگ بار  جهانی  صورت  اقتصاد  ترين 
کنيد).   مشاهده  است،  آمده  زير  کادر  در  که  را  (متنی  است؛  درآمده 

به  چين  اقتصادی  بزرگ صعود  را عنوان  انسان  جهان،  اقتصاد  ترين 
توليد   ١٩٨٠که در سال  اين يژه با توجه به ودهد، بهتحت تاثير قرار می 

براساس   چين  داخلی  خريدْ ناخالص  قدرت  يک   برابری  دهِم  صرفاً 
شماره   (نمودار  بود؛  آمريکا  متحده  ببينيد).  ٧اياالت  صندوق   را 

اساس ، بر٢٠٢۴کند که اقتصاد چين تا سال  می  بينی پيش المللی پول  بين 
قدرت خريد بزرگ  ۵۶  برابری  ادرصد  آمريکا خواهد  تر  اقتصاد  ز 

  بود.
  
  

و توليد  داخلی توليد ناخالص  در جدول شماره يک، مقايسه چين، ژاپن و آمريکا 
   ،سرانه داخلیِ ناخالص  
  . ٢٠١٨سمی آمريکا، سال  ا براساس دالر 

 
  . انجمن جهانی اقتصاد، المللی پولصندوق بين منبع:

 
  

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
  ها. بينی، پيش٢٠١٧، بينش اقتصادی جهانی، اکتبر المللی پولصندوق بين ]٢٠[
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  افول و افزايش اقتصاد چين
ترين اقتصاد  اقتصاددان انجام داده، چين بزرگ   انگس مديسونِ ای که  بنابر مطالعه 

توليد ناخالص ملی جهانی  درصد از    ٣٢/ ٩شود که  بود، و برآورد می  ١٨٢٠جهانی در  
  را در اختيار داشت. 

های ضعيف و  های درونی، دولت های داخلی و خارجی، کشمکش هرروی، جنگ به
آن  از  بعضی  (که  طبيعی  باليای  سياست غيرمؤثر،  و  بود)  انسان  دست  ساخته  های  ها 

درت  برابری قموجب شد که سهم چين از توليد ناخالص جهانی براساس    گرْ اقتصادِی اخالل 
سهم چين از توليد ناخالص جهانی به    ١٩۵٢گيری کاهش يابد. تا سال  طور چشم ، به خريد

درصد لغزيد. اختيار کردن اصالحات اقتصادی   ۴/ ٩به   ١٩٧٨کاهش يافت و تا سال   ۵/ ٢
دهه  اواخر  قدرت  اوجبه   ١٩٧٠ی  توسط چين در  انجاميد و  اقتصاد چين  در رشد  گيری 

  برای چين اعاده کرد.  ای رااقتصاِد جهانِی عمده 
  

  کرد اقتصادی چين در درازمدت،  ، عملهای اقتصادی و توسعهکاریهمسازمان منبع: 
  .٢٠٠٧، سال انگس مديسون، توسط ٢٠٣٠تا  ١٩٦٠

  

  
  عنوان سهمی به  برابری قدرت خريدچين و آمريکا براساس  داخلی، توليد ناخالص ٧نمودار 

  ) درصد به (  ؛٢٠١٨تا  ١٩٨٠جهانی از  یمجموعه از  

 
  ٢٠١٩المللی پول، بينش اقتصاد جهانی، آوريل صندوق بين منبع:
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 ٢٠١٨چنين چين را در سال  ، همبرابری قدرت خريد  گيریاندازه
دالر   ١٨٬١١٠دالر) به  ٩٬٦٠٨رسمِی ( از توليد ناخالص ملی سرانه 

درصد سطح اياالت متحده است. حتی با رشد سريع     ٩/٢٨رساند که  
های متعددی طول خواهد کشيد تا سطح اقتصادِی پيوسته، احتماالً سال

  سطح زندگی آمريکا نزديک شود.زندگی چين به 

 
  ترين توليدکننده جهان عنوان بزرگچين به

ترين توليدکننده صورت بزرگ ، چين بهبانک جهانی های  بنابر داده
شماره   نمودار  است.  درآمده  افزوده   ٨جهان  ارزش  برآوردهای 

دالر آمريکا ناخالص توليد در چين، اياالت متحده آمريکا و ژاپن را به
سال   می   ٢٠١٦و    ٢٠٠٦در  دادهبيان  به کند.  مربوط  ارزش های 

ی ناخالْص بازتاب ارزش واقعی توليد است که در اين کشور افزوده
دا (يعنیرخ  است  آن ده  مقدار ورود،  اول بينابينی    یهایها  مواد   ه يو 

تول در  استفاده  توليد    ٢٠١٦در سال  ).  کنندیرا کم م  ديمورد  ارزش 
تر از سطح  درصد بيش   ٢/۴٩ی ناخالص  صورت ارزش افزودهچين به 

بسيار نقش    ديتول   اياالت متحده بود. در مقايسه با اياالت متحده، در چينْ 
اقتصاد دارد.  راتری  مهم تول٢٠١٦در سال    در  ناخالص ارزش   دي ، 

کشور   ن يا  یناخالص داخل  ديدرصد از تول   ٧/٢٨برابر با    نيافزوده چ
  . ]٢١[بوددرصد  ٦/١١ متحده االتيا یکه برا یبود، در حال

در شاخص رقابت Deloitte   ديلويتمللی  الای بينشرکت مشاوره
ی  جهان   ديتول  رانياز مد  ینظرسنج براساس  که    ٢٠١۶توليد جهانِی سال  

ترين توليدکننده عنوان رقابتی هکشور ب  ۴٠چين را از بين  تهيه شده بود،  
رتبه  کردجهان  متحدهدرحالی   ؛بندی  اياالت  سال  (که    که   ٢٠١٠در 

ان داد در رتبه دوم قرار گرفت. اين شاخص نش  )اش چهارم بودرتبه 
   ٢٠٢٠اند که اياالت متحده تا سال بينی کردهکه مجريان جهانی، پيش 

ــ    ــــــــــــــــــــــ
  يابی در سايت زير: ؛ قابل دستبانک جهانیهای پايگاه داده ]٢١[

https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD 
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  ياالت متحده و ژاپن ا ،، توليد ارزش افزوده ناخالص در چين٨نمودار 
  (ميليارد دالر)  ٢٠١٦تا   ٢٠٠٦از 

  
  بانک جهانی.  منبع، 

طور عمده  به  ؛ترين اقتصاد جهان شودرقابتی   گيرد تامی از چين پيشی  
وری آو فن  هااستعداد  [پرورش]  در  که  گذاری سنگينیسرمايهدليل  به 

(مثالً  فعاليت  ،دارد  توسعه،  و  تحقيق  باالی  بر، هزينه   هایسطوح 
  هايی گذاریهای درجه يک و مقدار زيادی از سرمايهحضور دانشگاه

که درحالی  ،از سوی ديگر.  شود)انجام می  وری پيشرفته آکه روی فن
می حرکت  به  چين  رفتانتظار  توسعه،  و  تحقيق  باالی  سطح  علت 

پيشرفتهبه  توليد  ارزشسوی  دارای  باالتر،  ی  همهای  چنين و 
آموختگان و انبوِه دانش   ،دولت برای ارتقای نوآوری  هایگذاریسياست

توليدکننده عمده چنان  ، هممهندسی و رياضيات  و  وریآفن  و  در علوم
بماند اماباقی  سياست  ؛  اين  مواجهاجرای  متعددی  موانع  با   اند:ها 

کندی است، کاهش در توليد ارزش افزوده و ظرفيت  اقتصادی که رو به 
های کار و جمعيتی که  بيش از اندازه در چندين صنعت، افزايش هزينه 
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بينی  در نتيجه پيش       هاست.ی اين چالشاز جمله،  شودسرعت پير میبه 
  . ]٢٢[توليدکننده رقابتی فروافتددومين  چين به  ،  ٢٠٢٠ه تا سال  ــشد کمی

اقتصاد جهانی  گستردهگونهبه ،  (WEF)  انجمن  گزارش ای  تر، 
(  ایساالنه  شاخصرا  يک  می   )براساس  بودن  ارائه  رقابتی  که  دهد 

بارآوری  اقتصاد يک کشور را براساس عوامل سطح  تمامی  جهانی 
خوْد سطحی از    ینوبهبه   يکاين   کند کهبندی میرتبه آن کشور  اقتصاد  

آن دست  به   دتوانکند که آن کشور میرا مشخص می  یثروت و رونق
را،  WEF.  بديا سال    چين  هعنوان  به  ٢٠١٨برای  و  شتمين  بيست 

که اياالت اقتصاد قرار داد؛ درحالی  ١۴٠  ميان  اقتصاِد بسيار رقابتی از
  . ]٢٣[عنوان رتبه اول تعيين کردهمتحده را ب

 
  هزينه کار در چين دستمزد و مزايایغييرات در ت

کارند،  جمعيتکاهش   انجام  سن  در  که  به می ی  افزايش تواند 
چين   در  گردددستمزدها  شماره  چنانهم  .منجر  نمودار  نشان    ٩که 

(در تبديل   ١٩٩٠در سال    ميانگين دستمزدهای ماهانه چين  دهد،می
  ٢٢١دالر برای ويتنام و    ٣٢در مقايسه با  ،  دالر  ۵۵  )دالر آمريکابه 

مکزيک برای  اين،  ]۴٢[بود  دالر  وجود  با  سال  .  ميانگين    ٢٠١٨در 
ماهانه چين  دستمزدهای  از   درصد  ٣١۶  دالر)  ٩٩٠(  در  باالتر 
ويتنام از درصد    ۵/١۵٨  و  )دالر  ٢٣٨(  دستمزدهای  باالتر 

  ٢٠١٨تا    ٢٠٠٧از سال      ود.ـــــب    )دالر  ٣٨٣(  کــمکزي    دستمزدهای
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

قابل    ،٢٠١٦،  ديتول  یرقابت جهان  ديشاخص تول  ٢٠١٦،  Deloitte  دلويت  ]٢٢[
  يابی در سايت زير:دست

https://www٢.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Document
s/manufacturing/us-gmci.pdf 

جهان  ]٢٣[ جهاناقتصاد  ی مجمع  گزارش  سپتامبر  ٢٠١٦- ٢٠١٧،  رقابت  ی،   ،
٢٠١٦ .  

 آن دست به   ٢٠١٩، در ژوئن سال  هاابزار داده ،  ستيواحد اطالعات اکونوم  ]٢۴[
 .يافت
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اتاق   .است  افزايش يافته  درصد  ٢۶٣در چين  ميانگين دستمزد ماهانه  
سال در    ، در بررسی فضای فعاليت اقتصادیتجارت آمريکا در چين

عنوان دومين  ه را بدر اين کشور  يابنده کار  های افزايش، هزينه ٢٠١٩
های آمريکايی در چين با آن  که شرکتکند  بررسی میچالش بزرگی  
ترين را بزرگمسئله  کنندگان، اين  درصِد بررسی  ۵۶روبرو هستند (

   سهيمقای  نشاندهنده  ١٠  نمودار شماره .  ] ٢۵[د)ـ اندهـوانـود خــــنگرانی خ
  

 ميانگين دستمزدهای ماهانه برای چين، مکزيک، ويتنام  ،٩ نمودار
  ) سمی آمريکا ا دالر ؛ ( ٢٠١٨تا  ١٩٩٠از  

 
 . واحد اطالعات اقتصادی منبع:

نه پول محلی، تغييرات    ، دالِر آمريکاستها بهچون داده  يادداشت:
دالر  تواند بازتاب تغييراْت در نرخ تبديل بهدر دستمزدها تا حدودی می

باشد. هم  ا  آمريکا  چن  نيبا  می[هم  يیها داده  نيحال،    مت يق  تواندچنين] 
ن بهیرويمتوسط  را  شرکت  يیدالرها کار  که  کند    ه ي سرما  یهامنعکس 

خارج از کشور با آن   اتيمتحده ممکن است در عمل  االتيادر    یذارگ
  روبرو شوند.

  

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
]٢۵[  AmCham China٢٠١٧  هي، ژانووکارکسب  تيوضع  ی، گزارش بررس  ،

  يابی در سايت زير: قابل دست
http://www.amchamchina.org/ 
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که در نموداِر  است    کشورهايی  در  ديهر واحد تول  کارِ ی روين  یهانه يهز
در  سطح  به نسبت  پيشين   شده  متحده  االتياآن  سال  .  اندفهرست  در 
هزينه ٢٠٠٠ واحد  چين،  در  کار  توليِد  سطح  [درصد]    ٣/۴٢  های 

  . ]٢٦[افزايش يافتدرصِد سطح آمريکا    ۵/۵٧  به  ٢٠١٨آمريکا بود و تا  
  
  

 کار برای چين، مکزيک، ويتنام نسبت  ی، شاخص هزينه ١٠ نمودار
 .)١٠٠=  سطح آمريکا مساوی ؛ ( ٢٠٠٠تا   ٢٠١٨از  اياالت متحده ، به

 
  . واحد اطالعات اقتصادی منبع:

که در سطح    ی کار برای ايجاد يک واحد بروندادهزينه  يادداشت:
  اياالت متحده فهرست شده است. 

  
 

ــ ـــــــــــ   ــــــــــــ
 آن دست به   ٢٠١٩، در ژوئن سال  هاابزار داده ،  ستيواحد اطالعات اکونوم  ]٢٦[

  .يافت
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تجارت،  اصالحات   امر  [ايجاد] مشوقگذاری  سرمايهدر  های و 
ی گذاری مستقيم خارجی در اوايل دهه افزايش سرمايه [اقتصادی]، به 

افزايش ای برای  عمدهاين جريان، منبع  در چين راهبر گرديد.    ١٩٩٠
  .است بارآوری توليد و رشد سريع تجارت و اقتصاد در چين بوده

در )  FIE(  گذاری خارجیسرمايه   ۴۴۵.٢۴۴  شود کهگزارش می 
 ٩/١۵  ميليون کارگر يا  ۵۵.٢است    برای چين ثبت شده I;  ٢٠١٠سال  

کردهدرصد   استخدام  را  شهری  کار  که  چنان هم.  ] ٢٧[بودند  نيروی 
گوی های خارجی پاسخ گذاریسرمايه  ،دهدنشان می  ١١  شماره  نمودار

  ٣/٢است. اين سطح ازبوده  صنعتی چين  توليد  گير برونداد  سهم چشم
  ،رسيد  ٢٠٠٣در  درصد    ٩/٣۵  سطح باالیبه  ١٩٩٠در سال  درصد  
به سال    ٩/۵٢  اما  در  کرد  ٢٠١١درصد  براين، .  ]٢٨[ افت  عالوه 

گير تجارت خارجی سطح چشمگوی های خارجی جوابگذاریسرمايه
درصد    ٣/۵٨  ها در اوج خودگذاریاين سرمايه  است.نيز بوده  چين  

  تشکيل     را  ٢٠٠۵  سال   در    چينواردات     ِد  ــدرص  ٧/۵٩  و    ادراتــص
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠١٢ در سال نيچ یآمار ینامهسال  ٢٧ ]٢٧[

چ  یصنعتبرونداد    ]٢٨[ دولت  نها به  نيتوسط  محصوالت  کل  حجم   يیعنوان 

شده    فيتعر  نيمع  یدوره  کيارائه شده در    یخدمات صنعت  نيز  شده و  ديتول  یصنعت

  . ٢٠١٢  درس ال نيچ یآمار ینامهاست. منبع: سال
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 ٧/۴٣و    ٧/۴١ترتيب به  اين سطوْح کاهش يافت و بهمتعاقباً  اما    ؛دادمی
  . را ببينيد ١٢ شماره  نمودار رسيد. ٢٠١٨در سال  درصد

  

  گذاری خارجی در چين های سرمايه ، برونداد صنعتی شرکت١١نمودار 
    ٢٠١١تا  ١٩٩٠عنوان سهمی در کل برونداد ملی از هب

  ) درصد (به

  
  چين.  ٢٠١٢و کتاب سال آمار ) www.fdi.gov.cn(گذاری در چين، سايت سرمايه منبع:

  
  

  اریگذتوسط سرمايه  ی ها چين، سهم واردات و صادرات کاال١٢نمودار 
  ٢٠١٨تا   ١٩٩٠از   در چين   خارجی 

  ) درصد (به 

  
 گذاری در چين، سايتسرمايه منبع:

)www.fdi.gov.cn( .  
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توسعهآهم و  تجارت  درباره  متحد  ملل  سازمان    يش 
)UNCTAD  ،(می به گزارش  چين  که  دريافتدهد  ی کنندهصورت 

ی کنندهمين أته چنين بگذاری خارجی جهانی درآمده، همی سرمايهعمده
نيز تبديل شده است.   گذاری خارجی در بيرون از چينی سرمايهعمده

گذاری خارجی  جريان سرمايه .  ] ٢٩[مراجعه کنيد)  ١٣نمودار شماره  (به 
سال  به  در  را  ١٣٩،  ٢٠١٨چين  چين  که  بود  دالر  دومين به ميليارد 

عمدهکنندهدريافت سرمايه ی  آمريکا  ی  از  بعد  خارجی  مستقيم  گذاری 
از  چين در خارج از اين کشور  گذاری  سرمايه   . جريان]٣٠[کردتبديل  
بار در سال  که برای نخستين سرعت افزايش يافت تا اين به  ٢٠٠۵سال 

گذاری  سرمايهتر شد.  بيش گذاری خارجی در چين  از سرمايه   ٢٠١۵
خود    تاريخیاوج  به  ٢٠١۶در سال  اين کشور  خارج از  چين در  مستقيم  
دليل به  ٢٠١٨و    ٢٠١٧رسيد، اما در    )ميليارد دالر  ١/١٩٦(يعنی:  

میسخت فکر  که  دولت  اينگيری  سرمايهکرد  بيهوده گذاریگونه  ها 
تر امنيتِی بيش   ايجاد شرايط  ی ديگر اين افتْ ؛ علت عمدهفت کرداُ است،  

دولت بهتوسط  که  بود  خارجی  چين  های  که  بودند  رسيده  نتيجه  اين 
دست به درصدد  دارايی آفنيابی  و  پيشرفته  راهبردیوری  ديگر   های 

ااست.   وجود  ژاپن،  نيبا  از  بعد  چين  هم  عمده    ،هنوز  منبع  دومين 
  گذاری مستقيم خارجی است. سرمايه  جريان

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
های چينی تفاوت  گذاری مستقيم خارجِی سازمان ملل با دادههای سرمايهداده]  ٢٩[

گذاری مستقيم خارجی سرمايههای چينْی محدود بهاين علت که داده ای به دارد، تا اندازه 
های مستقيم خارجِی وابسته  گذاریرمايههای سازمان ملل شامل سغيرمالی است و داده

کنگ،  های مستقيم خارجِی هنگگذاریگزارش سرمايه  UNCTAD.  شودهم میمالی  به
  . جداگانه طور به ههای مربوطداده 

]٣٠[  UNCTAD  سرمايه جهانی  گزارش  دست  ؛٢٠١٩گذاری  در  قابل  يابی 
    :سايت زير

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir٢٠١٩_e
n.pdf 
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 چينشده به  سرمايه مستقيم خارجِی واردی ساالنه ، برآورد ١٣نمودار 
    ٢٠١٨تا  ٢٠٠۵از    در خارج:  گذاری چينو جريان سرمايه  

  ) ميليارد دالر(

  
  UNCTAD منبع:

  با گزارِش  UNCTADگذاری مستقيم خارجی های سرمايهداده يادداشت:
  ين تفاوت دارد. چخوِد 

  
های  در سال   چين گذاری خارجی جهانیِ افزايش شديد در سرمايه

زيادی با شماری از عوامل تعيين  یرسد که تا اندازهنظر می اخير، به
سياست ازجمله  تشويق  شود،  برای  که  ابتکاراتی  و  چين  دولت  های 

بهشرکت شدن «ها  می  »جهانی  دولت  است.  کرده  از  اختيار  خواهد 
حِق مالکيت معنوی به يابی  برای دستگذاری مستقيم خارجی  سرمايه

فنی  ،وریآفن غيرهبِ   ،دانش  و  مشهور  کن  رندهای  تا استفاده  د 
چينی  شرکت بههای  و    یزنجيرهطرف  را  توليد  در  افزوده  ارزش 
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را باال ببرد،  رندهای چينی نوآوری داخلی و رشد بِ سوق دهد،  خدمات
به ب شرکتو  چينی،  دولتی،  ويژه شرکته های  کند  های  در  که  کمک 
ی چين ندشوندهاقتصاد کُ .  ]٣١[قرار بگيرندی جهانی  رقبای عمدهی  رده

ه افزايش  مهمزينه و  مشوق  نيز  کار  سرمايه های  برای  گذاری  تری 
های  ها کمک کند که ريسکشرکتمستقيم خارجی چين بوده است تا به

های فعاليت اقتصادی خود را در بيرون مختلفی داشته باشند و فرصت
تر رقابتی های کماز بازار چين ياری دهند و در مواردی بعضی شرکت

به چين  از  کمرا  دههزينه کشورهای  انتقال  تجارت  نتر  وزارت  د. 
گذاری مستقيم سرمايه   که  دهد گزارش می  (MOFCON)خارجی چين  

،  ٢٠١٨  سال  در،  کمربند و جاده غيرمالی چين در ابتکار کشورهای  
  ٩/٨  سال پيشکه نسبت به  بودميليارد دالر آمريکا    ٦/١۵مجموع    در

داشتدرصد   استافزايش  براي.  ]٣٢[ه  خروجی افزايش  ن،  عالوه  سير 
نتيجه سرمايه ی تالش دولت چين برای  گذاری مستقيم خارجی، شايد 

  ٣/ ١  بالغ بر  ٢٠١٩که در آوريل  خود باشد (  یارزذخاير  به ايجاد تنوع  
تاکنون  شود  تريليون دالر می   جهان  ی ارز دردارنده ترين  بزرگ که 

سرمايه بزرگ  است). براساس  ترين  چين  در  خارجی  سهام گذاران 
  درصد    ٦/۵٢(کنگ  ، هنگ ٢٠١٧ی در  ــارجــگذاری مستقيم خسرمايه

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
گذاری مستقيم خارجِی چينی در طی چند سال اخير های سرمايهترکيب بخش  ]٣١[

مثالً  است،  کرده    ۶٧،  ٢٠١٠در    AEI/heritage Foundation  بنياد  بر   بنا  تغيير 
های  گذاری مستقيم خارجی چينی در زمينه انرژی و بخشدرصِد سير خروجی سرمايه

علت حدودی بهکه تاافت کرد    درصد  ٢٩اين سطح به    ٢٠١۵اما تا سال    ،فلزات بود
عمده سرمايهسطوح  مالی،  ی  امور  نقل،  و  حمل  در  چينی  خارجی  مستقيم  گذاری 

  بوده است.وری آهای فنمستغالت و بخش
ی ثابتی ی ماورای درياهای چين، توسعهانستيتوی توسعه«  شينهوانتنقل از    ]٣٢[
  : يابی در سايت زيرقابل دست  ؛٢٠١٩ژانويه  ١۶بيند. می  »٢٠١٨را در 

 http://www.xinhuanet.com/english/٢٠١٩-
٠١/١٦/c_١٣٧٧۴٩٠٠٠.htm 
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کل) بريتانيا،  ]٣٣[ از  ويرژين    ١/٦(  ژاپندرصد)،    ٦/١٠(  جزاير 
(درصد) سنگاپور  آلمادرصد  ۴،  و   () (  ٢/٣ن  بود؛  جدول  درصد) 
  . )را ببينيد ٢شماره 
  

  گذاری سرمايه  ممتازمنبع  ١٠ یهای چينی درباره ، داده دوجدول شماره 
    ٢٠١٧تا   ١٩٧٩در چين از   مستقيم خارجی

  ل) ميليارد دالر و درصِد کبه (

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ    ــــــــــــــــــ

  ی مورد استفاده از برآورِد انباشته
  ٢٠١٧تا  ١٩٧٩گذاری مستقيم خارجی از سال  سرمايه

  
  . است شده هنگآگذاری مستقيم همبا ارزيابی سرمايه المللی پولصندوق بين منبع:

  

  ـ جزاير ويرژين بريتانيا  ـ کنگهنگ: پايينترتيب از باال بهنام کشورها در جدول باال به
  تايوان  ـهلند ـيمن کجزاير  ـآمريکا  ـکره جنوبی  ـآلمان  ـسنگاپور  ـژاپن 

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
از  احتماالً  و  گيرد  منشأ میکنگ  نگاز هگذاری مستقيم خارجی،  ای از سرمايهبخش عمده ]  ٣٣[

ديگْر  سرمايه خارجِی  تايوان)  گذاراِن  سرمايه    شود.می ناشی  (مثالً  بعضی  برآن،  چينی  عالوه  گذاران 

از مکان  احتماالً  جاباين  برای  استفاده  هها  کشور  از  خارج  در  خود  ذخاير  بتوانند  میجايِی  تا  کنند 

خطسرمايه امتياز  و  باشند  داشته  چين  در  مجددی  سرمايهمشیگذاری  بههای  را  ترجيحی  خود گذاری 

) دهند  راند  روالاين  بهاختصاص  می ”round-tripping“  تيپينگـاغلْب  سطح  سان،  بدين).  شودگفته 

-round“[  گذاری مستقيم خارجی در چين ممکن است بيش از اندازه برآورد شده باشد.واقعِی سرمايه

tripping”    =رسد و مشابه  فروش میيک دارايی به  که مثالً اين اشاره دارد  به  رد؛ گَ جايیهسرمايه جاب

جا اتفاق  ايه در اين گيرد. يعنی نوعی چرخش سرمگذاری جديد خارجی صورت می همان دوباره سرمايه

   ـ مترجم]. افتدمی
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ی اصلِی مدرنيزاسيون اقتصادی چين و استراتژی رشْد طی  جنبه 
داخل چين جذب سرمايه مستقيم خارجی به  ١٩٩٠و    ١٩٨٠های  دهه

به برای   توسعهکمک  بود. سرمايهی شرکترونق  داخلی  گذارْی  های 
شرکت چينی  توسط  کشور  خارجدر  های  شد.  به  از  محدود  شدت 

سال  به  در  راه   ٢٠٠٠هرروی،  چيْن  برهبران  جهانی  «هکاِر  سوی 
به  »رفتن تشويق را  پی  در  که  کردند  ارائه  جديد  ابتکاری  عنوان 

گذاری  سرمايهی دولتی) به هاهای چينی (در درجه اوْل شرکتشرکت
  گذاریسرمايه که [گرايش] به در ماورای درياها بود. يک عامل عمده 

گرديد] موجب  [را  ارزهای  خارجی  ذخيره  در  چين  عظيم  انباشت   ،
ديرباز از  بود.  با    ،خارجی  ارزی  ذخاير  اين  از  توجهی  قابل  سطح 

نسبی  بازده  اما    ،اطمينانی  خ  پايين با  بهادار  اوراق  داری زانه(مانند 
دولت    ٢٠٠٧سپتامبر    ٢٩در  گذاری شده است.  اياالت متحده)، سرمايه

 ً را در تالش برای بازده   )CIC(  گذاری چينشرکت سرمايه  چين رسما
  گذاری  سرمايهبه   تنوع بخشيدن  ود و  ــــــر ارزی خـــذخاي  رِ ــــتسودآور
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دالر  ددورشون از  متحده  ه  راهاياالت  شرکت  .  ]۴٣[ کرداندازی  را 
ميليارد دالری بود که يکی   ٢٠٠در اصْل صندوقی    گذاری چينسرمايه

که    یاز عوامل  گريد  یکي.  ]۵٣[های بزرگ ثروت دولتی شداز صندوق 
بهدولت   کند، ی م  بيترغ  یخارج  ميمستق  یخارج  گذاریسرمايهرا 

  نظر است که از    ی)مانند نفت و مواد معدن(  یعيمنابع طب به   یابيدست
سرانجام، .  ]٣٦[استالزم    ني چ  یاقتصاد  عيرشد سر  حفظ  یدولت برا

داده است که   در  های چينی  شرکتی  هدفش توسعهدولت چين نشان 
جهان با    سطح  رقابتیبِ و  به  رندهای  است.  مخصوص  خود 

شرکتسرمايه در  يا  گذاری  خارجی  به دست های  به آنيابی  عنوان  ها 
شرکت برای  چينی  روشی  وری،  آفنآوردن  دست  ه ببرای  های 

ی  شده  برندهای شناخته دراختيار گرفتن  های مديريتی و اغلْب  مهارت
کمک  شرکتبه   ،المللیبين  چينی  جهانی  کند  می های  سطح  در  که 

کنند.  تر  رقابتی  آوريل    مثالً عمل    Lenovo  لنووگروه    ٢٠٠۵در 
شرکت   (PC)کامپيوترهای شخصی  بخش  ،  ) کامپيوتری چينی شرکت  (

IBM    کامپيوترهای شخصی برای  ميليارد    ٧۵/١قيمت  به   (PC)را 
گذاری مستقيم خارجی چين از   سرمايهمقدارِ ترين  عمده.  ] ٣٧[دالر خريد

 Cayman)  يمنکجزاير کل، درصد  ٢/۵۴ کنگهنگ ، ٢٠١٧سال 
Islands)و اياالت درصد  ٦/ ٧ ويرژين بريتانيا، جزاير درصد ٩/١٣

  .)را ببينيد  ٣جدول شماره ( ؛بوده است ٧/٣ متحده
سرمايه  از  توجهی  قابل  چينیسطح  خارجی  مستقيم    که   گذاری 

از    احتماالً رود،  مین  کيم بريتانيا و جزاير    جزاير ويرژين، به کنگهنگ به 
به آن میجا  جهت  تغيير  ديگر  آمريکايیِ سرمايهسسه  ؤمدهد.  جای    گذاری 

(AEI)    گذاری خارجی چينگيرِی سرمايه پی برای  (CGIT)  پايگاهی    يک
  شرکتِ    از  را    ها  ذاریــــگسرمايه   تا سير واقعِی اينايجاد کرده  اطالعاتی  

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
مايکل اِف  توسط    ، صندوق ثروت حکومت چين،  CRS،  RL٣٤٣٣٧گزارش  به   ]٣۴[
  مراجعه کنيد. Michael F. Martin مارتين
ميليارد    ٨١٠گذاری چين بالغ بر  های شرکت سرمايه دارايی  ٢٠١۵در پايان سال    ]٣۵[

  شد. دالر می
ً در های مواد معدنی شرکت  ]٣٦[   اند.های دولتیشرکت چين عمدتا
  باشد. لنوودار ترين سهامرود که دولت چين بزرگ گمان می ]٣٧[
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  چين  گذاری خارجِی غيرمالیسرمايه جريان  ی ، مقصدهای عمده سه شمارهجدول 
  ٢٠١٧از طريق سهام تا سال 

  )براساس ميليارد دالر و درصد کل (
  

گذاری  سهام سرمايه
  ٢٠١٧مستقيم خارجی تا 

  درصد) (به

  

  گذاری مستقيم هام سرمايهس
  ٢٠١٧ خارجی تا

  

  د مقص

 
 دفتر طبيعی آمار چين.  منبع:

هفت مقصِد عمده بندی برای رتبه يادداشت:
  گذاری مستقيم خارجی سهامبرای سرمايه

  .٢٠١٧چينی تا سال 

  
به به مادر  نهايی  پی مقصد  جهانی  دادهطور  پايگاه  کند.  ی هاگيری 

(CGIT) سرمايها مقياس  رزش  در  خارجی  مستقيم    ١٠٠گذاری 
ی گذاری خارجی بدون قرضهسرمايه« که بهرا (تر  ميليون دالر يا بيش 

طور عمده  ها بهاين داده.  ] ٣٨[کند)، رديابی می شودآن اشاره میبه   »چين
گذاری مستقيم خارجی چين تفاوت دارد.  سرمايه به  های مربوطاز داده

گذاری خارجی  ی سرمايه ی مقصدهای عمدهدرباره    (CGIT)ی  هاداده
  ميليارد، استراليا   ٧/١٧٢  شامل اياالت متحده  ٢٠١٧تا    ٢٠٠۵  چين از

  ميليارد،     ٢/٦١     برزيل  ميليارد،      ٧۵انگليس    دالر،      ميليارد    ٧/١٠٣
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

ميراث/شناسی  روش  ]٣٨[ سرمايهؤمبنياد  از     آمريکايیگذاری  سسه 
طور عمده  کند که بهگذاری مستقيم خارجی استفاده نمیهای استاندارد سرمايهگيریاندازه

  رصِد سهام يا نظارت بر يک واحد است.د ١٠شامل مالکيت خارجی يا نظارت حداقل  
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  . ]٣٩[)را ببينيد  ١۴نمودار شماره  ( ؛ميليارد دالر است ٨/٣۵ و روسيه
  

از مجموع    ، (AEI)گذاریآمريکايی برآورد سرمايه  یسسه ؤمميِن خت ، ١۴نمودار 
   گذاریسرمايه 

  ،  ٢٠١٧و  ٢٠٠۵  هایبراساس مقصد، بين سال خارجی چين 
  ميليارد دالربه

  
  .چين گذاری جهانیِ ی سرمايهگيرندهپی AEI منبع:

ی آن  گذاری مستقيم خارجِی بيرون از چين است که اندازهها شامل سرمايهاين داده يادداشت:
های رسمی دولت چين و گيری با دادهطور چشمها بهتر باشد. اين دادهميليون دالر يا بيش ١٠٠

  کنند. های متفاوتی استفاده میها از روشآمريکا فرق دارد و آن
  

ــ    ـــــــــــــــــــــــ

]٣٩[  (CGIT)   آمريکا در سال  گذاری مستقيم خارجی چينی را بهسرمايه  جريانچنين  هم
) ٢٠١۶ميليارد دالر در سال    ٦/۵۴کند (در مقايسه با  ميليارد دالر برآورد می  ٢۴/۵،  ٢٠١٧

ترين خريد بزرگ .  تبديل کردگذاری خارجی چين  مقصد برای سرمايه   ترينبزرگ بهو آمريکا را  
ميليارد دالر برآورد    ١٠/ ۴ه  بوده ک  HNAتوسط    CITيد گروه هوانوردی  آمريکا خرچين از  

چينی است که در سال   ایيک شرکت خوشه   ،با مسئوليت محدود )HNA Group([  شده است.
تأسيس شد و در بسياری از صنايع ازجمله هواپيمايی، امالک و مستغالت، خدمات مالی،   ٢٠٠٠

يک هلدينگ بانک و خدمات   CITـ مترجم]؛ [گروه  درگير است  و غيره گردشگری، تدارکات 
گذاری امالک، ليزينگ هواپيما،  ی مختلف (ازجمله سرمايه مالی آمريکايی است که در زمينه 

  لوکوموتيو و اتومبيل و غيره) فعاليت دارد ـ مترجم]. 
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چين گذاری و تجارت بهاصالحات اقتصادی و آزادسازی سرمايه
ک بهکمک  تا  عمدهرده  تجاری  کاالی قدرت  تبديل شود. صادرات  ای 

تريليون دالر در سال    ۵/٢به    ١٩٧٩ميليارد دالر در سال    ١۴چينی از  
ميليارد دالر به    ١٨که واردات کاالها از  افزايش يافت، درحالی   ٢٠١٨

و نمودار شماره    ۴تريليون دالر افزايش يافتت؛ (جدول شماره     ١/٢
ببينيد).    ١۵ به را  اين سرعت رشديابندهتجارِت  تا  ی چين موجب شد 

ترين شريک تجاری) شريک تجاری بسيار مهم (و اغلب مهمکشور به
ترين ها، چين بزرگ ی چينی بسياری از کشورها تبديل شود. طبق گفته

تا    ٢٠٠٠. از سال  ]٠۴[بود  ٢٠١٣کشور در سال    ١٣٠شريک برای  
ساالنه ٢٠٠٨ ميانگين  رشد  به،  چين  واردات  و  صادرات  ترتيب  ی 

به  یدرحال  نيابود.    ١/٢۴و    ١/٢۵ که  مال  ريتأث  ليدلاست    ی بحران 
و   ٩/١۵ترتيب به  چين به  صادرات و واردات  ]٢٠٠٨ی [درسال  جهان

  سالمت    ٢٠١١و    ٢٠١٠درصد افت داشتد. تجارت چين در سال    ٢/١١
  درصد و ميانگين ٨/٢۵ازيافت و ميانگين رشد صادرات به خود را ب

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
که    ٢٠١۴ژوئن    ١٨  تاريخ  در    ایمقاله   زير  در سايت  ]۴٠[ است  منتشر شده 
  کند: » گفتگو میمناسبات چين و ژاپن از طريق فرهنگی یارتقای «درباره

http://www.china.org.cn/opinion/٢٠١٤-
٠٦/١٨/content_٣٢٦٩٠٨٤٣.htm 
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بعد نرخ حال، از آن زمان بهدرصد  رسيد. بااين  ٩/٣١رشد واردات به  
تا   ٢٠١٢ طرز قابل توجهی کاهش يافت.  از سالرشد تجارت چين به

 ٢/٧ترتيب با ميانگين ساالنه نرخ  واردات و صادرات چين به  ٢٠١۴
نرخ صادرات   ٢٠١۶تا  ٢٠١۵درصد افزايش داشت. از سال  ١/۴و 

  ١۶درصد اُفت کرد؛ (نمودار    ٦/١١و    ٧/۴طور ميانگيِن  و واردات به
را ببينيد). اين کاهش ناشی از کندی رشد اقتصاد جهانی و کاهش قيمت  

های معدنی بود. باوجود اين، صادرات و ی مانند نفت و سنگکاالهاي
درصد  افزايش    ۴/١٧و    ٧/٦ترتيب  به   ٢٠١٧واردات چين در سال  

سال   در  واردات  و  صادرات   ٨/١٧و    ٣/٩ترتيب  به  ٢٠١٨يافت. 
  ٢٠٠١ی سال  ماهه  حال، طی نخستين سهدرصد افزايش يافتند. بااين

 ١/١که وارداتش هرساله  داشت، درحالیدرصد رشد    ١صادرات چين  
تا   ٢٠٠۴از سال    نيچ  یمازاد تجارت کاالهايافت.  درصد کاهش می

دالر   ارديليم  ٢٩٧دالر به    ارديليم  ٣٢شدت رشد کرد و از  به   ٢٠٠٨
ميليارد   ١۵٨اين مازاد تا سه سال بعد، هرساله افت داشت و به  .  ديرس

سال   در  بااين   ٢٠١١دالر  يافت.  بعدْی سير    ۴در    حال،کاهش  ساِل 
که طوریصعودی داشت، [و پس از آن هم سير نزولی را طی کرد]، به 

، به  ٢٠١۶ميليارد دالر در    ۶١١، به  ٢٠١۵ميليارد دالر در    ۶٧٩به  
ميليارد دالر در    ٣٨٢، و [سرانجام] به  ٢٠١٧ميليارد در سال    ۴٨٩

سال    ٢٠١٨ در  هم  ٢٠٠٩افت کرد.  تا  گرفت  آلمان سبقت  از   چين 
ی بزرگ کاال (بعد  ی کاال و هم دومين واردکنندهترين صادرکنندهعمده

عنوان  متحده به  االتياز ا  ني، چ٢٠١٢در سال  از اياالت متحده) باشد.  
عالوه واردات)  اقتصاد تجارت کاال در جهان (صادرات به   نيتربزرگ 

شود، سهم چين نمايش داده می  ١٧طور  در نمودار  همان  گرفت.  یشيپ
درصد در    ١/١۴به    ١٩٩٠درصد در    ٢از صادرات کااليِی جهانی از  

به    ٢٠١۵سال   اما  يافت،    ٢/١٣و    ٢٠١۶درصد در    ۴/١٣افزايش 
  افت کرد. ٢٠١٧درصد در 
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  ٢٠١٨تا  ١٩٧٩، تجارت کااليی جهانی چين از چهارجدول شماره 
  ) ميليارد دالر ه(ب

 
}Year  سال؛ =Exports  صادرات؛ =Imports  واردات؛ =Trade Balance   تراز =

 تجاری} 
  اطلس تجارت جهانی و اداره گمرکات چين است.  منبع:
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  ٢٠١٨تا   ٢٠٠٠های ، تجارت کااليی چين بين سال ١۵نمودار 
  ) ميليارد دالر (هب

  
  اطلس تجارت جهانی و اداره گمرکات چين. منبع:

  تواند توسط تغييراتی کهاست که میاياالت متحده ها براساس دالر داده يادداشت:
  . آيد، تحت تأثير گرفته باشدی ارز پيش میدر نرخ مبادله

  
  

  چين يی ، تغيير ساالنه در واردات و صادرات کاال١۶نمودار 
  ٢٠١٨تا   ٢٠٠٠از 

  (درصد) 

 
  ی گمرکات چين.اطلس تجارت جهانی و اداره منبع:

  نرخ ارز رييتغ ريتحت تأث تواند میاست که  کايآمردالر ها بهداده يادداشت:
  . باشدقرار گرفته کاالها  متيق [نوسان] نيچن هم
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    ٢٠١٧تا  ١٩٩٠از  ،کاالجهانی ، سهم چين از صادرات  ١٧نمودار 
  درصد) (به

  
  . واحد اطالعات اقتصادی منبع:

  . اندبرآورد شده ٢٠١٧سال  یها داده يادداشت:

 
  ی چينعمدهشرکای تجاری 

داده۵ی  جدول شماره به،  مربوط  با  های  چين  رسمی    ٧تجارت 
، براساس تجارت کلی نشان  ٢٠١٨اش را در سال  شريک تجاری عمده

دادهمی اين  ايجاد کرده  ٢٨ها  دهد.  را  اروپا  اتحاديه  که  اند، کشوری 
آمريکا،   متحده  آسياملتی    ١٠اياالت  شرقی  جنوب  ملل  انجمن   که 

(ASEAN)  ت میرا  همشکيل  و  جنوبی،  دهند،  کره  ژاپن،  چنين 
دربرمیهنگ  را  تايوان  نيز  و  عمده] ۴١[گيردکنگ  بازار  سه  ی . 

؛  ]۴٢[آنی اروپا و آسهصادراتی چين عبارتند از: اياالت متحده، اتحاديه 
  اتحاديه   از:  چين عبارتندی يک برای واردات به ه منابع درجه ـکدرحالی

ــ    ــــــــــــــــــــــــ
برونئی، کامبوج، اندونزی، الئوس، مالزی، ـ    (ASEAN)  آنآسه اعضای   ]۴١[

  شود.ميانمار (برمه)، فيليپين، سنگاپور، تايلند و ويتنام را شامل می
مجدداً برای جاهای ديگر بارگيری    کنگْهنگبسياری از صادرات چين به  ]۴٢[

  شود.می
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داده اروپا، آسه  های چينی، مازادهای تجارت آن و کره جنوبی. طبق 
آمريکا   متحده  اياالت  با  هنگ   ٢٨٢عمده  دالر،    ٢٧۴کنگ  ميليارد 
اروپا   اتحاديه  و  توازن   ١٢٩ميليارد دالر  و عدم  است  ميليارد دالر 

ميليارد دالر و کره جنوبی   ١١٢  شده با تايوان،  ی گزارشتجاری عمده
چه مربوط تجارت چين با آن های مربوط به ميليارد دالر است. داده  ٧۴
رسد  نظر میگيری دارد. بهشود، تفاوتی چشماش میشرکای تجاریبه 

کنگ باشد علت تجارت چين از طريق هنگها عمدتاً بهکه اين تفاوت
شود.  کنگ محاسبه میهنگهای رسمِی تجارت چين برای  که در داده

عمده سهم  هنگچين  طريق  از  را  صادراتش  از  به ای  عنوان  کنگ 
به  چين  میهنگصادرات  نظر  در  آماری  مقاصد  برای  گيرد، کنگ 

  را از طريق      های چينیفرآورده ه  ـــبسياری کشورهايی ک  ه  ـــکالی ــدرح
  
  

 ٢٠١٨سال  چين در های ی تجارت شرکای عمده  پنج،ی جدول شماره 
 ) ميليارد دالر (به

  
Country  کشور؛ =Total Trade   تجارت ُکل؛ =Chinese Exports   صادرات چين؛ =  

Chinese Imports   واردات چين؛ =China’s Trade Balance  تراز تجاری چين =  
 مديريت گمرکات چين. منبع:

 ی چين،های تجاری دوجانبهاست. داده ٢٠١٨ها بنابر تجارت کلی چين در سال بندیرتبه يادداشت:
  کنند، تفاوت دارد. شرکای تجاری ارائه می چهاغلب با آن



٦١ 
 

اش (يعنی: چين) برای  منشأ اوليه کنند، عموماً آن را به کنگ وارد می هنگ 
به  آماری  میمقاصد  ازجملهکار  کشورها  برند،  اين  متحده  ی  اياالت 

  .]۴٣[آمريکاست 

  
  ی چينیکاالهای تجاری عمده

به کار ارزان  فراوانِی نيروی  بين قيمت در چين،  اين  لحاظ  المللی 
قيمْت رقابتی  های کاِر فشرده و ارزان  کشور را در بسياری از فرآورده
فرآورده درنتيجه،  است.  عمدهساخته  سهم  شده  توليد  در  های  را  ای 

دهند. مقدار قابل توجهی از واردات چين شامل  تشکيل میتجارت چين  
  های تمام صورت محصوالت و فرآوردهها و اجزايی است که به بخش 

فرآورده (مانند  رايانه شده  و  مصرفی  الکترونيکِی  مونتاژ های  ها) 
ای که توسط  گردند. اغلب، ارزش افزودهشوند، و سپس صادر میمی

به  چينی  فرآوردکارگران  میهاين  افزوده  به ها  بارگيری شود،  هنگام 
  ها نسبتاً کوچک است.ارزش کلی آنخارج از کشور، در مقايسه با  به 

  ۶در جدول    ٢٠٠٨قلم از واردات و صادرات عمده در سال    ١٠
، در سطح دو  (HTS)  آهنگی همنظام تعرفه، با استفاده از  ٧و جدول  

آالت برقی و ل ماشين ترتيب آمده است. واردات عمده شام رقمی و به
های ای، ديگ ؛ سوخت معدنی؛ رآکتور هسته]۴۴[تجهيزات برقی است

هايی  پرداِز خودکار و ماشينهای دادهآالت (مانند ماشينبخار و ماشين 
نيمه  ساختن  برای  میهادیکه  قرار  استفاده  مورد  سنگ  ها  گيرد)؛ 

نوری   و  عکاسی  و  پزشکی  يا  جراحی  ابزارهای  ی [ازجملهمعدن؛ 
  آالت ماشين   :عبارتند از    چين  ی  عمده  صادرات      واردات ديگر است]. 
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

ی مقايسه  -کند؟چه فرقی می، با عنوان  RS٢٢٦٤٠ی  شماره  CRSگزارش    ]۴٣[
را   Michael F. Martin  مايکل ِاف مارتين، توسط  های تجاری چينی و آمريکايیداده 

  ببينيد. 
ها؛ ضبط صوت، تلويزيون، آالت برقی، تجهيزات و قطعات آنها ماشيناين  ]۴۴[

  شود.ضبط صدا و بازتوليد آن و قطعات و وسايل جانبی چنين اقالمی را شامل می
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هسته رآکتورهای  برقی؛  تجهيزات  و  ديگ برقی  و  ای،  بخار  های 
  ل و نقل.آالت؛ مبلمان؛ اشياء پالستيکی؛ و وسايل حمماشين
  

  
  ٢٠١٨در سال  ی چين، واردات کاالهای عمده ۶ی جدول شماره 

 
 /سوخت معدنی، نفت و غيره/ ٣آالت برقی/؛ تجهيزات و ماشين /٢/کليه اقالم/؛ ١ پايين:از باال به   کاالها موضوع ستون

گيری، / ابزارهای دقيق اندازه ٦سرباره و خاکستر/؛  سنگ معدن،   /۵آالت/؛ های بخار و ماشينای، ديگ رآکتورهای هسته /۴
/ وسايل حمل و نقل  ٧ها/؛ ها و قطعات و ضمائم آن و عکاسی و نوری و ابزارهای جراحی يا پزشکی و دستگاهسينماتوگرافيک 

  / مس و اقالم مربوطه/؛٩های قيمتی و فلزات/؛ / سنگ ٨چرخه/؛ ها و دوقطعات کاميون آهن،جز راه به
 ./های دارويی/ فرآورده ١١ها/؛ های روغنی، غالت، گياهان و ميوه / دانه ١٠

 اطلس تجاری جهانی با استفاده از آمارهای رسمی چين. منبع:
  هنگ.آتعرفه هم ستمي ، سی، دو رقم٢٠١٨واردات برتر در سال  ١٠ يادداشت:
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 ٢٠١٨چين در سال   هایصادرات کاال، ٧ی جدول شماره 

 
  ؛ /آالتماشين و ای، ديگ بخاررآکتورهای هسته / ٣ ؛/آالت برقی/ماشين٢/کليه اقالم/؛ ١ پايين:ها از باال به کاال موضوع 

  اقالم پوشاک   /٧؛ /هاآهن و اجزاء آن از راه  يرغوسايل نقليه به / ٦؛ /اقالم پالستيکی و اقالم مشابه /۵؛ /مبلمان و وسايل خواب/۴ 
  گيری نوری، عکاسی ابزارهای اندازه  /٩؛ /هانیها، بافتاقالم پوشاک و ضمائم آن  /٨؛ /ها، بافتنی و غيرهو ضمائم آن 

  ؛ /هاها، اجزا و ضمائم آن گيری، ابزارهای جراحی يا پزشکی و دستگاه و سينماتوگرافيک، ابزارهای دقيق اندازه  
 ./مواد شيميايی آلی /١١؛ /اقالم آهنی و يا فوالدی  /١٠

 اطلس تجاری جهانی با استفاده از آمارهای رسمی چين. منبع:
  هنگ.آتعرفه هم ستمي ، سی، دو رقم٢٠١٨واردات برتر در سال  ١٠ يادداشت:
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ای در الگوی اقتصادی خود است.  چين درحال تجديد ساختار عمده
بهسياست به هايی که در گذشته  رشد  هرقيمتی  کارگرفته شدند، اساساً 

آميز بودند.  پذير ساختند و بسيار هم موفقيتاقتصادی سريعی را امکان
سياستبه  چنين  هزينه هرروی،  شديد، هايی  آلودگی  (مانند:  هايی 
ابرابری روزافزون درآمد، ظرفيت بيش از اندازه برای بسياری از  ن

ها، نظام مالی ناکارآمد، بدهی شرکتی روزافزون و عدم توازن کارخانه 
رو، الگوی رشد گذشته  بسيار در اقتصاد) را دربرداشته است؛ و از اين 

توسط بسياری از اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته و ديگر آن  
الگوی تازهاوم نمی را قابل تد ای برای رشد دانند. چين در جستجوی 

و   پيوسته  اقتصادی  رشد  تا  بوده  نوينی»)  «نرماِل  مدِل]  ([يعنی: 
  روی تر هم) باشد؛ مدلی که  هزينه تری را ارتقا بخشد (که  کم  متداوم

 د ياقتصاد تأک  د يجد  یهاعنوان محرکبه  یو نوآور  یمصرف خصوص
باشد.  ترش يب داشته  نگهدارندهکبه ی  که  نوين  رشد  الگوی  ی ارگيری 

اصالحات  نتواند  چين  که  درصورتی  باشد،   سالمی  اقتصادی  رشد 
به  نوين را  از تواند چالش شکل مؤثری اجرا کند، میاقتصادی  انگيز 

تحليل از  بسياری  درآيد.  میکار  هشدار  چنين گران  بدون  که  دهند 
و سطح زندگی ثابت   اصالحاتی چين با دورانی از رشد اقتصادِی ثابت

درآمدی  «دام  را  آن  اقتصاددانان  که  وضعيتی  بود؛  خواهد  روبرو 
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چالش متوسط می اين  از  (چند مورد  بحث  نامند».  ادامه مورد  در  ها 
  گيرد). قرار می

  
  اقتصاد بازار گذار ناقص چين به

اصالحات اقتصادِی گسترده در چين،   ی سه دههرغم سابقهعلی 
بازاری»  - اند که چين دارای «اقتصاد سوسياليستیمدعی مقامات چينی  

به میاست.  دولت  نظر  که  است  آن  از  حاکی  عنوان  اين  که  رسد 
میمی اجازه  و  در  پذيرد  آزاد  بازار  نيروهای  از  استفاده  که  دهد 

رشد اقتصاد مورد قبول باشد، اما های مشخصی برای کمک به عرصه
  کند.ی اقتصادی کشور ايفا میای در توسعهچنان نقش عمدهدولت هم

  
  های دولتی های صنعتی و شرکتسياست

يکی از کاربران بسيار فعال  ی بانک جهانی، «چين بهطبق گفته 
. شورای  ]۴۵[ های صنعتی در جهان تبديل شده استها و مديريتسياست

هزار شرکت دولتی در    ١۵٠دولتی چين گفته است که در حال حاضر  
های دولتی  . شرکت]۴۶[های مرکزی و محلی وجود دارد دولتسطح  

می  را   ۵٠توانند  چينی  غيرکشاورزی  ملی  ناخالص  توليد  درصِد 
های دولتی عالوه براين، اگرچه تعدادی از شرکت.  ] ۴٧[گو باشندپاسخ 

 هايی (مانند چنان بر بخش ها هماند، [اما] اين شرکتافت شديدی داشته
های  ونقل و بخش، کاربردهای عمومی، حملنفت و معدن، مخابرات

   ایهای عمدهاند؛ بخشصنعتی مختلف) تسلط دارند؛ از رقابت محفوظ
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

  . ١١۴ی ، صفحه ٢٠١٢ی فوريه  ٢٧،  ٢٠٣٠چين در سال ، بانک جهانی] ۴۵[
های  شرکتاصالحات در ، «چرا چين بهشورای دولتی جمهوری خلق چين ]۴٦[

  :يابی در سايت زيرقابل دست  ؛٢٠١٧ی فوريه   ١۶پردازد»، دولتی می
http://english.gov.cn/news/video/٢٠١٧/٠٢/١٦/content_٢٨١٤٧٥

٥٦٩٠٢٥٠٦٥.htm   
های دولتی آمريکا، تحليل شرکت/ تی و اقتصادی چين] کميسيون بررسيی امني۴٧[

  Andrew Szamosszegi  اندرو زاموسزگایی َداری دولتی در چين، نوشتهو سرمايه
  . ١ی ، صفحه ٢٠١١اکتبر  ٢۶، Cole Kyle کول کايلو 



٦٧ 
 

شوند و  گذاری در خارج از کشور میسرمايه نيز هستند که تشويق به
فهرست شاخصبر  بورس  های  دارندهای  تسلط  يک  ] ۴٨[چين  در   .

شرکت که  شد  معلوم  دولتی،  مطالعه  شرکت   ۵٠٠درصِد    ۵٠های 
و  توليدکننده بزرگ،  سرمايه  ۶١ی  خدماِت گذاریدرصِد  بخش  های 

تشکيل می  ۵٠٠ تنها شرکت]۴٩[ دهندشرکت برگزيده را را  نه  های  . 
بازی  اقتصاِد چين دولتی  در  آن گران عمده  از  بسياری  بلکه  با هاند،  ا 

  استانداردهای جهانی بسيار عظيم مطابقت دارند. 
ای  شرکت عمده  ۵٠٠،  ٢٠١٦سال    Fortune  فورچونِ ی  نشريه 

شرکت چينی در آن قرار دارند، در مقايسه    ١٠٣کند که  را فهرست می
 ١٠٣. از  ] ۵٠[ در اين فهرست آمده بود  ٢٠٠٧شرکتی که در سال    ٢٩با  

است،   آمده  فهرست  اين  در  که  چينی  شرکت    ٧۵  فورچونشرکت 
تر م يا بيش درصِد سها  ۵٠بيند که دولْت  ها) می درصِد آن   ٧٣(يعنی: در  

تريليون دالر   ٢/٧،  ٢٠١۶شرکت در سال    ٧۵را در اختيار دارد. اين  
تريليون دالر داشتند   ٧/٢٠هايی با ارزش  درآمد ايجاد کردند، دارايی

شرکت چينِی   ٢٨ميليون کارگر را استخدام کرده بودند. از    ٢/١٦و  
فهرست   در  که  به   فورچونشرکِت    ۵٠٠ديگر   دارند،  نظر قرار 

  ها ارتباطات مالی با دولت داشته باشند.د که تعدادی از آنرسمی
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

شده است.    طور روزافزونی پيچيدهبه  SOE  های دولتی چينی] طبيعت شرکت۴٨[
میبه شرکتنظر  از  بسياری  که  شرکترسد  مانند  دولتی  اداره  های  خصوصی  های 

از  می تعدادی  مثالً،  پيششرکتشوند.  دولتی  [حضور] های  برای  ابتکاری  نهادهای 
هايی که در ديگر کشورها چنين حضور در شرکتهمگان در بازار سهام چين، و هم

اند. اگرچه دولت چين معموالً  (از جمله اياالت متحده آمريکا) قرار دارند، ارائه کرده
بهترين سهامبزرگ که  نيست  [اما] هنوز روشن  است،  تا  می  ان تالشچه ميزدار  کند 

شرکت توسط  شده  گرفته  بهبرتصميمات  که  دولتی  شرکتهای  سهامصورت  دار های 
  اند، تأثير بگذارد.درآمده
يانگ،  Xiao Geng  شيائوژنگ]  ۴٩[ ِجينِسو    Xiuke Yang  شيووک    آنا 

Anna Janus  ،آنگذاریسرمايه تاثيرات  پويايی اصالحات و  دولتی در چين،  ، های 
  . ١۵۵ی ، صفحه ٢٠٠٩
  که باز شود]:شرط اينيابی است[البته به] اين فهرست در سايت زير قابل دست۵٠[

http://beta.fortune.com/global٥٠٠/    
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  ی پوالد جهانی چين و ظرفيت بيش از اندازه 

  

توليد    ٢٠١۶تا    ٢٠٠١است. از سال  ی فوالد شده  ی جهانی عمدهچين توليدکننده 
ميليون تن/متر افزايش يافته که   ٨٠۵ميليون تن/متر به    ١۵٢فوالد خام در چين از  

  ٩/١٧درصدی است. طی اين دوران سهم چين از توليد جهانی از    ۴۵٩/ ٩افزايشی  
به   يافته و چين    ٣/۵٠درصد  افزايش در توليد فوالد    ٨٧/  ١درصد افزايش  درصد 

ای از افزايش ظرفيت که بخش عمده. درحالی ]۵١[خود اختصاص داده استجهانی را به 
گذاری عظيم ثابت در تقاضای داخلی بوده است (که از سرمايهفوالد چين در پاسخ به

ی فوالد است. در  ی عمدهچنين صادرکنندهکند)، اين کشور هممقياس انبوه حکايت می
دومي  ٢٠١۵سال   اروپا)  اتحاديه  از  (پس  عمدهن صادرکنندهچين  فرآورده ی  های ی 

فرآورده و  نيمهفوالدی  بههای  فوالدی،  يا    ٦/١١١ميزان  تمام  تن/متر    ١/٢۴ميليون 
  درصِد کل جهانی بود. 

نگران  یط گذشته  سال  افزا  یدرباره  يیهایچند  ، فوالد  یجهان  ديتول  شياثر 
دنبال سمپوزيوم اتحاديه  به  .مطرح شده است  ،فوالد  یجهان  یکاهش تقاضا  رغمعلی 

های ساختاری در بخش فوالد در آوريل  ی ظرفيت بيش از اندازه و تعديلاروپا درباره
که وزير تجارت آمريکا در آن زمان بود و    Penny Pritzker  پنی پريتزکر،  ٢٠١۶

 ی تجاری آمريکا بود، بيانهکه در آن زمان نماينده  Michael Froman  مايکل فورمن
علت گفت «صنعت فوالد آمريکا تا حدود زيادی به صادر کردند که می  مشترکی را

ی غيرمتعارف  ی جهانی دچار بحران شده است؛ اين امر براثر توسعهظرفيت افزوده
ی  در ظرفيت فوالدسازی چين اتفاق افتاد» و متذکر شدند که ظرفيت بيش از اندازه

ن و  کاهش سودآوری  قيمت،  اُفت  از طريق  فوالد  از  جهانی  بيش  رفتن  دست  از  يز 
  .]۵٢[هزار شغل بر صنعت آمريکا اثر [منفی] گذاشته است ١٣

میتحليل ادعا  بسياری  با  گران  اعتبار  طريق  از  چين،  فوالد  صنعت  که  کنند 
بههزينه يارانه،  پايين و  در دولت مرکزی و  ی  شدت مورد حمايت واحدهای دولتی 
های فوالد چين را قادر ساخته است  شرکتها بسياری از  های محلی است. اين دولت

اند، بتوانند فعاليت داشته شدت بدهکار و مقروضکه سودده نيستند و بهکه حتی هنگامی
اين ندارد که  اند. دولت تمايلی بهها «زامبی» عنوان داده اين شرکتها بهباشند؛ بعضی
ر شدن کارکنان اين  کابیها ورشکست شوند، چون نسبت بهگونه شرکتاجازه دهد اين 

که میشرکت مطالعه ها  يک  است.  نگران  باشد،  تأثيرگذار  اجتماعی  ثبات  بر  تواند 
دانشگاه   شرکت  Renmin  رنمينتوسط  از  نيمی  که  کرده  چينی  برآورد  فوالد  های 

فهرستی   ی تجاری آمريکانماينده  ٢٠١۶. در آوريل  ]۵٣[های زامبی» هستند«شرکت
يارانه   ٨۶از   دو[مورد]  از  ی  به   ٢٠١۴تا    ٢٠١١لتی  فوالد  که  آهن و   ِهبِیشرکت 

Hebei های فوالد در ترين شرکت، منتشر کرد؛ اين شرکت يکی از بزرگندداده بود

  ←.]۵۴[دست آمده استی آن به های ساالنهچين است که [اين فهرست] از گزارش
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[براساس آن] ای را اعالم کرد که  ، دولت چين برنامه٢٠١۶ی  در فوريه   ←
ميليون تن/متِر ظرفيت فوالد خام    ١۵٠ميليون تا    ١٠٠سال آينده،    ۵قصد دارد طی  

در گزارش   ی تجاری آمريکانماينده.  ]۵۵[هزار شغل را کاهش دهد  ۵٠٠چنين  خود و هم
اظهار داشت: «چين    سازمان جهانی تجارت ی انطباق چين با [مقررات]  درباره   ٢٠١۶

، دستورالعمل، وام طرف دولت مرکزی [نه تنها] هيچ برنامهدهد که از  اطمينان می
هايی  شود»، [بلکه] گامی ظرفيت فوالد باشد، انجام نمیی که هدف آن توسعهايارانه و  

«به  ازجمله  بردارد،  موجود  ظرفيت  کاهش  برای  [هم]  بهرا  و  فعال  تناسْب  طور 
وسايل از دور خارج»  های زامبی" را از طريق اعالم ورشکستگی و ديگر  "شرکت

  .]۵۶[کند

  
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

[البته  يابی در سايت زيرقابل دست   است؛  انجمن جهانی فوالدها از  اين داده  ]۵١[
  که باز شود]:شرط اينبه

https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-
statistical-yearbook-html  

قابل   ؛٢٠١۶آوريل    ١۶ی مطبوعاتی،  ی تجاری آمريکا، اطالعيه نماينده  ]۵٢[
  :يابی در سايت زيردست

 https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-
releases/٢٠١٦/april/statement-secretary-pritzker-and-ustr#   

،  اندها»فراوان حل آن، اما «زامبیفوالد چين [و] راه ،  ژورنالاستريت  وال   ]۵٣[
  : يابی در سايت زيرقابل دست ؛٢٠١۶بيستم جوالی 

 http://blogs.wsj.com/chinarealtime/٢٠١٦/٠٧/٢٩/csteel٠٧٢٩/  
فوق  ]۵۴[ تجارت  آمريکا،  داخلی  چينالعادهتجارت  يارانه    و   ی  پرداخت 

  ٢٠، در  جهانیسازمان تجارت  ی  های فوالد چين را در«اطاق سند» در جلسهشرکتبه
  برمال کرد. ٢٠١٦آوريل 
ميليون کارگر در بخش ذغال و   ٨/١که    ، چين انتظار داردبلومبرگ نيوز  ]۵۵[

به بیفوالد  ظرفيت  کاهش  شوند،  علت  قابل ٢٠١۶ی  فوريه   ٢٩کار  زير  سايت  در   ،
  يابی است: دست

https://www.bloomberg.com/news/articles/٢٩-٠٢-٢٠١٦/china-
expects-٨-١-million-coal-steel-layoffs-on-capacity-cuts 

ی پيروی چين از کنگره دربارهبه  ٢٠١۶جاری آمريکا، گزارش ی تنماينده ]۵٦[
  ].۶ی ، صفحه ٢٠١٧ی ، ژانويهسازمان جهانی تجارت
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  اضافی داری دولتِی مسلط، اعتبار بخش بانک
  رشدهای رو بهو بدهی

به  چين  بانکی  بانک نظام  تسلط  تحت  عمده  و  طور  دولتی  های 
قرار  بانک  دولت  کنترل  تحت  که  است  آن هايی  بنابر  چه دارند. 
های دولتی چين از مراتب حزب د، مديران بانک نگويمی  انگرتحليل 

شوند و اين امر «حزب  کمونيست چين و نظام کادرهای آن انتخاب می
ها اعمال دهی بانک سازد تا رهبری خود را بر وامو دولت را قادر می

سال  ]۵٧[کنند» در  نظر    ٢٠١۵.  از  چين  بزرگ  بانک     ْدارايی پنج 
های هايی که بانک سهِم درصدی از دارايی  . ]۵٨[مؤسسات دولتی بودند

تجاری دولتی در اختيار دارند (از جمله پنج بانک بزرگ دولتی)، سه 
ی مشترک (که  های تجارِی با سرمايه ، و بانک ]۵٩[بانک سياسی دولت

  درصدِ   ۵/٦٨ها سهام عمده را دولت در اختيار دارد) بر روی هم  در آن
. مشارکت خارجی  ] ۶٠[ دهدها را در چين تشکيل میکل دارايی بانک 

حدود   و  است  ناچيز  نسبتا  چيْن  بانکداری  نظام  کل    ٦/١در  درصِد 
بانک  میدارايی  تشکيل  را  می]۶١[دهد ها  گمان  شرکت.  که  های  رود 

که کنند، درحالی های دولتی دريافت میاعتبار ترجيحی از بانک   دولتیْ 
خصوشرکت بهرههای  نرخ  بايد  اغلْب  تا  صی  بپردازند  باالتری  ی 

برآورد، شرکت بنابر يک  بگيرند.  اعتبار  ديگر  از جای  های  بتوانند 
  را    ها  بانک     یهای همهوام    تريليون دالر) از  ۴/١٪ (٨۵دولتی حدود  

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
چين،    Mercator  مرکاتور انستيتوی    ]۵٧[ سياسی  نظام  چين،  مطالعات  برای 
  . ٢١٣ی ، صفحه ٢٠١٧
وساز  اختبانک سچين،  بانک تجاری و صنعتیاز:  اندها عبارتبانک اين  ]۵٨[
  . بانک ارتباطاتچين و  کشاورزی چين، و بانک بانکچين، 

عبارتاين  ]۵٩[ وارداتاز:     اندها  صادرات/  توسعهچين،    بانک  ی بانک 
  چين. یبانک توسعهچين و  کشاورزی

گذاری دولتی در  مايه، سرBejkovsky, Ing. Jan  اينگ ژان  بِيجُکوسکی  ]٦٠[
  : يابی در سايت زيرقابل دست،  ٢٠١۶چين: مورد بخش بانکداری، اوِت 

http://globalbizresearch.org/IAR١٦_Vietnam_Conference_٢٠
١٦_Aug/docs/doc/PDF/VS٦١١.pdf 

  .جاهمان ]٦١[
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اعتقاد وجود دارد . اين  ]۶٢[خود اختصاص داده بودندبه   ٢٠٠٩در سال  
کنند شان را بازپرداخت نمی هایهای دولتی اغلب اوقات وامکه شرکت

ها مبالغ روزافزونی از شود که بانک که اين کار احتماالً موجب آن می 
گران ادعا . بسياری از تحليل]۶٣[های معوقه و معطل داشته باشندوام
اری چين فقدان  دهای نظام بانکترين ضعف کنند که يکی از بزرگ می

سهم (مانند توانايی  بازار  اصول  برطبق  اعتبار  تخصيص  و  بندی 
  سنجش ريسک) است.

داری برای رونق اعتبار استفاده دولت مرکزی چين از نظام بانک 
که اهداف رشد توليد ناخالص ملی خود دست يابد، و هنگامی کند تا به می

را   جهانی  اقتصادی  رکود  تأثير  باشد  حملهالزم  از  بعد  ی  (مانند 
سال    ١١تروريستی   از  کند.  خنثی  جهانی)  مالی  بحران  و  سپتامبر 

٪ افزايش يافته  ٢١٨اعتبار داخلی چين برحسب دالر    ٢٠١۶تا    ٢٠٠٧
عنوان سهمی از توليد ناخالص ملی، اين  را ببينيد)، و به  ١٨(نمودار  

از   به    ١٢۵سطح  همان  ٢١٢درصد  يافت.  افزايش  که درصد  طور 
می   ١٩ودار  نم بدهدهد،  نشان  چين مشترک    یهای سطح   داخلی 
ی عنوان درصدی از توليد ناخالص ملی از نيمه به)،  ها و دولتشرکت(

با ارقام مشابه در آمريکا و کره جنوبی قابل مقايسه است   ٢٠١۶سال  
های چين  هرروی، سطح بدهی تر از ژاپن و اتحاديه اروپاست.  به و کم

مدت   ملی) طی  ناخالص  توليد  از  درصدی  هم  و  دالر  برحسب  (هم 
  حدس      برخی    هـيافته است ک  افزايش    شدت  به  چنان      نسبتاً کوتاه  زمان  

ــ    ــــــــــــــــــــــــ
سرمايهاکونوميست  ]٦٢[ جهانی  پژوهش  جهان، ،  جديد  اربابان  دولتی،  داری 
  . ٢٠١٢ی ژانويه ٢١گسترش است، داری دولتی رو بهسرمايهچگونه 
های  های معوقه و معطل در بانکی مقامات رسمی چين، نسبت وامگفتهبه  ]٦٣[

بود، گرچه بعضی    )ميليارد دالر  ٢٢٠(درصد     ٧/١،  ٢٠١۶تجاری چين در پايان سال  
را ببينيد،   رويترز  ؛شدتر با تواند بسيار بزرگکنند که اين رقم میگران ادعا می تحليل

ی ژانويه  ٢۵»،  pct-regulator  ٧٤/١های معوقه  های تجاری چين، نسبت وام«بانک
  :يابی در سايت زيرقابل دست ؛ ٢٠١٧

https://www.reuters.com/article/china-banks-npl-
idUSB٩N١FA٠١A 
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تواند بحران اقتصادی در چين را جرقه بزند. از  زنند در آينده میمی
های بخش غيرمالی  کل بدهی  ٢٠١۶تا اواسط سال    ٢٠٠۶پايان سال  

  ٢۵۴درصد به    ١۴٣صورت درصدی از توليد ناخالص ملی از  چين به 
(يعنی:   عمده  ١١١درصد  قسمت  داشت.  افزايش  اين درصد)  از  ای 
عنوان درصدی از ها مربوط است که بهبخش شرکتافزايش بدهی به 

درصد در   ١٧١به    ٢٠٠۶درصد در سال    ١٠٧توليد ناخالص ملی از  
يافت. قرض شرکتِی چين   ۶۴(يعنی:  ٢٠١۶اواسط   افزايش  درصد) 

از  به  دالر  به    ٣صورت  دالر  د  ٨/١٧تريليون  (يعنی:  تريليون  الر 
بيش  ٨/١۴ بسيار  اخيراً  و  افزايش)  دالر  بدهی  تريليون  از سطح  تر 

(نمودار   آمريکاست،  هشدار    ٢٠شرکتی  چندی  ناظران  ببينيد).  را 
تواند رشد آينده را با افزايش شديد بدهی اند که رشد اعتبار چين میداده

ای تضعيف کند، و موجب اضافه ظرفيت در  صورت بسيار گستردهبه 
ی کار هاييکه ادامه شرکتويژه بسط اعتبار به ياری از صنايع (و به بس
های  شرکت ی رفتار ترجيحی نسبت به آور نيست) گردد؛ و با ادامه ها سود آن

اند (مانند بخش امالک ومستغالت)  دولتی و واحدهايی که تحت حمايت دولت 
  ايجاد حباب بينجامد و بارآوری توليد را کاهش دهد. به 

  

 ٢٠١۶تا   ٢٠٠١، تغيير ساالنه در سهام اعتبار داخلی چين از  ١٨نمودار  
  ) ميليارد دالر ه(ب

 
  واحد اطالعاتی اقتصادی.منبع: 
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  عنوان ه ب ٢٠١۶* های غيرمالی در سالبخش  اصلی، بدهی ١٩نمودار 
  منتخب برای اقتصادهای  داخلیدرصدی از توليد ناخالص 
  ) درصد (به

  
  المللی های بينتسهيلبانک برای  منبع: 

  ٢٠١۶از ربع دوم سال يادداشت:  *

  
  ٢٠١۶تا  ٢٠٠۶* چين و آمريکا از ، بدهی شرکتیِ ٢٠نمودار 

  ) ميليارد دالر ه(ب

  
  المللی های بينبانک برای تسويهمنبع: 

  ٢٠١۶عنوان ربع دوم سال بهيادداشت:  *
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شود، می عنوان مشکل بزرگی درنظر گرفته  های محلی به بدهِی دولت 
بالقوه می  تأثير [مخربی] روی سيستم بانکچراکه  داری چين داشته  تواند 

های محلی  ] مالی، بسياری از دولت باشد. در آغاز رکود جهانی [سرمايه 
به  محلی چين  اقتصادهای  تا  گرفتند  وام  گسترده  به طور  را،  با  شان  ويژه 

  ٢٠١٣امبر سال ی زيرساختارها، تشويق کنند. در ماه دسحمايت از پروژه 
تا اواسط    ٢٠١٠گزارش کرد که از پايان سال    ی بازرسی ملی چيناداره

تريليون دالر)   ٣درصد (يعنی: قريب    ۶٧های محلی  بدهی دولت   ٢٠١٣
های محلی تا  . دولت چين گزارش داد که بدهی دولت ]۶۴[افزايش يافته بود 

هايی از ش افزايش يافت. طی چند سال گذشته تال  ٢٠١۵تريليون در    ۴/ ٣
دولت  بدهی  تا  گرفته  صورت  مرکزی  دولت  را طرف  محلی  های 

قرض  و  کند  دولت تجديدساختار  اما گيرِی  نمايد؛  محدود  را  محلی  های 
موجب فشارهايی ها به های مطبوعاتی، اين تالش براساس بعضی گزارش 

شود که رشد سريع اقتصادی را حفظ کنند، های محلی وارد میکه بر دولت 
  . ]۶۵[قيت محدودی همراه بوده است با موف

برای معضالت بسته   اقتصادداناِن بسياری حساب سرمايه  را  ی چين 
دهند. چندين سال است که دولت چين بدهی اين کشور مورد شماتت قرار می

هايی را برای ورود و خروج سرمايه تصويب کرده است؛ اين محدوديت 
  ) RNB(  بیرنمين   ی ارزی ها تاحدودی برای  نظارت بر مبادله محدوديت 

renminbi    [درنتيجه] [واحد پول چين] در برابر دالر و ديگر ارزها، و
بهبه  صادرات  رونق  و  ارتقا  استدالل  منظور  بسياری  است.  درآمده  احرا 

محدوديت می که  تأثير  کنند  سرمايه،  جريان  بر  چين  دولت  های 
  ی  و استفاده    ی قابل توجهی بر بازارهای مالی در چين گذاشتهکنندهمنحرف 

ــ ـــــــــــ   ــــــــــــ
با آزمونی بر سر بدهی محلِی   Xi  شی   [رئيس جمهور]  ،استريت ژورنالوال  ]٦۴[

چنان قابل کنترل گويد که خطرات قرض همی بازرسی می؛ ادارهشودچين روبرو می
  . ٢٠١٣دسامبر  ٣٠است، 
تايمزبرای مثال،    ]٦۵[ ببينيد. «دولت  فايننشال  های محلی چين مشوق مالی  را 

  :يابی در سايت زيرقابل دست ؛ ٢٠١۶سپتامبر  ٢١کنند»، ای را احيا میفرابودجه 
https://www.ft.com/content/b٣٠٣f٧-٢٨٠f١١-١٤e٨-٦e٥٠-

٨ec١٥fb٤٦٢f٤ 
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گذارِی بيش از  شود؛ برای مثال، سرمايه کارآمد از سرمايه را مانع می
بخش حد   بعضی  (نمونه در  و  ها  مستغالت)  و  ملکی  معامالت  ی 

  های ديگر (مانند خدمات).گذاری کم در بخشسرمايه
  
  

  محيطیهای زيستچالش
تأکيد   سنگين  صنايع  رشد  روی  چين  اقتصادی  رشد  الگوی 

َبرهستند.  ساز و انرژیها بسيار آلودهبسياری از آنداشته است که  
آلودگی در چين هم بدتر میسطح  بهچنان  خاطر [انواع]  شود، و 

می ايجاد  [مردم]  سالمتی  برای  جدی  خطرات  کند.  آلودگی[ها] 
گيرد تا محيطی خود را ناديده میدولت چين اغلْب قوانين زيست

نکات  بخشد.  ارتقا  را  اقتصادی  سريع  میرشد  ذيالً  که  آيد،  ی 
زيستچالش بههای  را  چين  و  محيطِی  رويدادها  صورت 

 دهد:های نشان میگزارش
سال    ■   ExxonMobil  موبيلاکسون  ٢٠١٨گزارش 

کند که سهم چين در افزايش جهانی گازهای انيدريد  برآورد می
درصد بود و اين ميزان   ۶٠،  ٢٠١۶تا    ٢٠٠٠کربنيک از سال  

سال   مجموعه  ٢٠٢۵تا  در  از  شده  ايجاد  کربنيِک  انيدريد  ی 
  . ] ۶۶[ آمريکا و اتحاديه اروپا هم افزايش خواهد يافت

در سال    توسعه کاری و اقتصادی و  سازمان همگزارش    ■
خاطر آلودگی هوا های سالمت بهبرآورد کرد که هزينه   ٢٠١٧

    ٨/٧تريليون دالر بود که معادل    ۴/١،  ٢٠١۵در چين در سال  
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

ی  ، صفحه ٢٠١٨، سال  ٢٠۴٠انداز تا  بينی انرژی، چشم ، پيشموبيلاکسون   ]٦٦[
  که باز شود]:اينزير [البته مشروط بهيابی در سايت قابل دست  ؛۶٠

http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-
energy/٢٠١٨/٢٠١٨-outlook-for-energy.pdf 
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  . ]۶٧[درصد توليد ناخالص داخلی اين کشور است
برآورد کرد    Rand  َرندشرکت    ٢٠١۵بررسِی ساِل    ■

لحاظ تأثير برسالمت و بارآورِی ها از آلودگی هوا (بهکه هزينه
درصِد توليد ناخالص ملِی   ۵/٦رفته در توليد) معادل  ازدست

شود  چنين برآورد میبوده است. هم  ٢٠١٠تا    ٢٠٠٠هرسال از  
هزينه  به که  خاک  فرسودگی  و  آب  آلودگی  برای  نسبت ها 

درصد    ١/١و    ١/  ٢ترتيب  به  درصدی از توليد ناخالص ملیْ 
  .  ]۶٨[افرايش خواهد يافت

ای از انفجارات عظيم در ، رشته٢٠١۵اوت    ١٢در    ■
  Tianjin  جينِ تيان چندين انبار مواد شيميايی در شهر بندری  

جان  و  داد  (دست  چين رخ  گرفت.    ١۶٣کم  بسياری  را  نفر) 
گزارش  مقررات  بعضی  اجرای  ضعف  مطبوعاتی،  های 

بهزيست را  دولت  سوی  از  فاجعه  محيطی  اين  وقوع  خاطر 
مورد انتقاد و سرزنش قرار دادند. برای مثال، برخی افراد در 

اند که چرا مواد شيميايی خطرناک در انبارهايی  چين پرسيده
به که  است  شده  نزديک نگهداشته  بسيار  مسکونی  اند؛ نواحی 

  امکان گسترش ههای قابل توجهی نسبت ببراين، نگرانی   عالوه
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

]٦٧[  OECD  بريکستوسط  ی روزافزون آلودگی هوا  هزينه، افزايش  BRICS 
جنوبی]  [دربرگيرنده آفريقای  و  برزيل  هند،  روسيه،  چين،    OECDکشورهای    وی 

يابی  قابل دست   ؛٢٢ی  ، صفحه ٢٠١٧  ژوئيهاست:    يکموی بيستسده  کنون که اوائلتا
  :سايت زيردر 

 https://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-rising-cost-of-
ambient-air-pollution-thus-far-in-the-٢١st-century_d١b٢b٨٤٤-
en;jsessionid=GvaeYGUMnXm_Avz٩XFSGCnJN.ip-٧٤-٥-٢٤٠-١٠ 

آلودگی هوا شده برای پرداختن به  های انتخاب ی سياست، هزينهرندشرکت َ  ]٦٨[
  .يابی در سايت زيرقابل دست؛ ٣ی ، صفحه ٢٠١۵در چين، 

 https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR٨٦١.html 
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آلودگی مواد شيميايِی احتماالً ناشی از اين انفجارات نيز ايجاد 
  شده است. 

های کيفيت هوا در سفارت آمريکا در پکن که گزارش   ■
شده توسط  چين را براساس شاخص کيفيت ذرات معلق (ارائه 
کند، اعالم سازمان محافظت محيط زيست آمريکا) کنترل می 

افراد نگران  پکنکرد که وضعيت هوای   کننده برای سالمتی 
ساعته    ٢۴های  گيریاندازه اين گزارش (که اساس آن  است؛  

 ٢٠١٣ی  است) کيفيت هوا را برای اکثر روزهای ماه ژانويه 
از «ناسالم» تا «خطرناک» و طی چند روز، بسيار باالتر از 

اعالم  درجه معلق]  ذرات  سنجش  [دستگاه  شاخِص  بندِی 
چين ]۶٩[کرد در  برخی  را  پکن  در  بد  هوای  کيفيت  سطح   .
طور که گزارش شده  اند و آنميدهدود غليظ و گسترده» نا/ «مه

ها را تعطيل اند که برخی کارخانهاست، دولت را مجبور کرده
ها های رسمی را در خيابان کند و سطح عبور و مرور اتومبيل

های چين گزارش رسانه  ٢٠١٣دسامبر  ٩در  .  ]٧٠[کاهش دهد
مه/کرده را  کشور  از  نيمی  که  استاند  گرفته  فرا  .  ]٧١[ دود 

گزارش کرد که تعدادی از   شانگهاینسول آمريکا در جنرال ک
دسامبر   ماه  در  در  اندازه   ٢٠١٣روزها  هوا  کيفيت  گيری 

در حد خطرناک يا بسيار ناسالم بود و طی اين زمان،    شانگهای
  ، خوانش آلودگی فراسوی شاخص عددی٢٠١٣دسامبر  ۵در 

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
تشخص سفارت آمريکاست که  بندی در کيفيت هوا بهخطرناک، بدترين رتبه  ]٦٩[

  ۵٠گيری زيِر  شود]. اندازهگيری می[اندازه   ۵٠٠تا    ٣٠١از    براساس شاخِص عددیْ 
عبور   ۵٠٠خوب است. [اما] و در موارد بسياری شاخص عددی کيفيت هوا در پکن از  

  هم رسيده بود. ٧۵۵ظاهراً به   ٢٠١٣ی ژانويه  ١٢کرد، و در می
ی" هوای پکن، نظارت بر  دود غليظ و گستردهـ"مهراديوی همگانی ملی، «  ]٧٠[

  . ٢٠١٣ی ژانويه ١۴، فشار عمومیکند». آلودگی را ايجاب می
  . ٢٠١٣دسامبر  ٩، Xinhua شينهوا ]٧١[
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 تا  ٢٠٠٨سال  [برای سنجش] بود. سفارت آمريکا در پکن از  
تقر ٢٠١۵ ً ي،  روزها  با را    یآلودگ ميزان  پکن    یدوسوم  هوا 

  . ] ٧٢[ گرفتدرنظر می یبهداشتريغ
فور  ■ برآورد    نيچ  یشناسني، سازمان زم٢٠١٣  هيدر 

را    ینيرزميز  یهاآب  نيچ  یاز کل شهرها  درصد  ٩٠کرد که  
  . ]٧٣[اند»شدت آلودهبه «ها اند ، و دوسوم آنآلوده کرده

تر از ، کم ايبانک توسعه آس  ٢٠١٢گزارش سال    طبق  ■
ً تيفيکی  هوا  نيشهر بزرگ چ  ۵٠٠از  درصد    ١   ی استاندارد  ا

مورد    ٧و    کند،ی م  هيتوص  یسازمان بهداشت جهاندارند که  را  
  . ] ۴٧[شهر آلوده جهان قرار دارند ١٠ نيدر باز اين شهرها 

 در راستای  یر ياعالم کرده است که در حال اتخاذ تداب  نيدولت چ
انرژ مصرف  تقوی کاهش  مقررات   نيقوان   یاجرا   تي،  و 

گسترش استفاده   ازطريقغال سنگ  ذ، کاهش استفاده از  یطيمحستيز
، مثابه [منبع] عمومی انرژی) به یعي(مانند گاز طب  پاک  یهااز سوخت

  ناطق منزديک    باال  گینديآاليی است که با  هاکارخانه جايی  نيز جابه و  
اين    یبزرگ شهر دارند.  نتاتالشقرار   یدر سطح کل  یمتفاوت  جيها 

  ی کنندهديولـــــــــتبه   نيچ    ،هانيعالوه برا  .]۵٧[داشته است  نيچ  یِ آلودگ
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

  ؛ ٢٠١۵دسامبر    ٨،  »هشدار قرمز در پکن  ني: اولن يچ  یآلودگ«،    یس  یب  یب  ]٧٢[
  : يابی در سايت زيرقابل دست

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-٣٥٠٢٦٣٦٣ 
  یآلوده در شهرهاشدت  بهآب  افزايش  در مورد    ی نگران«،  مزي تا  ورکيو ين  ]٧٣[

  . ٢٠١٣  هيفور ٢٠،  »نيچ
و   هيتجز  ؛ستيز  طيسازگار با مح  ندهيآ  کي  ویسبه«،  ايبانک توسعه آس  ]٧۴[

  . xviiiفحه ، ص٢٠١٢، »نيخلق چ ی جمهوردر  ستي ز طيمح ليتحل
  یآلودگ  برعليهدر جنگ    یروزيدرحال پ  نيچ«،  bloomberg  بلومبرگ  ]٧۵[

  يابی در سايت زير:دست قابل  ؛٢٠١٨ هيژانو ١١ »،، استهوا، حداقل در پکن
https://www.bloomberg.com/news/articles/١١-٠١-٢٠١٨/china-

is-winning-its-war-on-air-pollution-at-least-in-beijing  
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 ر يپذد يپاک و تجد  یانرژ  یورآاز فنتبديل شده که    ایی بزرگ جهان 
تا سال    که  اعالم کرد   ٢٠١٧سال    هيدر ژانو  ن يدولت چ  کند.استفاده می

برا  ارديل يم  ٣٦١،  ٢٠٢٠ اختصاص   ريدپذيتجد  یانرژ  ديتول   یدالر 
  . ]٧٦[ خواهد داد

  
  فساد و فقدان نسبی حاکيمت قانون 

نسبی   به فقدان  چين  در  قانون  گسترده، حکومت  دولتی  فساد 
نابه سفته تخصيص  و  مالی،  سرمايه بازی  شده  گذاریجاِی  منجر  ها 

است. در بسياری موارد «روابط دولتی»، نه نيروهای بازار، برای 
های کننده دارند. بسياری شرکتهای موفق در چين نقش تعيين شرکت

ها  نامه ابند، زيرا قوانين و آيين يآمريکايی معامله با چين را دشوار می
و  به  نيست  آسان  قراردادها  انجام  و  نيستند  و شفاف  منسجم  طورکلی 
موجب فقدان دستگاه قضايی مستقل، حقوق مالکيت معنوی محفوظ  به 

نيست. فقدان نسبی حکومت قانون و نيز فساد دولتِی گسترده در چين، 
دمات در اقتصاد را  رقابت را محدود و کارآمدِی تخصيِص کاالها و خ

ی  گزارش کرد که خانواده  تايمز  نيويورک ای در  کند. مقاله تضعيف می 
چين،   پيشين  وزير  جيابائونخست  ای دارايی ،  Wen Jiabao  ِون 

دستِ به  داشتند  ٧/٢کم  ارزش  اختيار  در  را  دالر  يک ] ٧٧[ميليارد   .
می برآورد  سالمطالعه  بين  چين  که  ،  ٢٠١٠و    ٢٠٠١های  کند 

    ٨/٣دود  ــــترين منبع خروج غيرقانونی سرمايه از کشور، در حبزرگ 
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

سال    نيچ«،  ترزيرو  ]٧٦[ تجدبه دالر    ارديليم  ٣٦١  ،٢٠٢٠تا    ر يدپذيسوخت 
  يابی در سايت زير:؛ قابل دست٢٠١٧ هيژانو ٤، دهد»اختصاص می

https://www.reuters.com/article/us-china-energy-
renewables/china-to-plow-٣٦١-billion-into-renewable-fuel-by-
٢٠٢٠-idUSKBN١٤P٠٦P 

  ٢۵ی رهبر چين»،  ، «ميلياردها ثروِت پنهان در خانوادهتايمز  نيويورک  ]٧٧[
  . ٢٠١٢اکتبر 
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است بوده  دالر،  نظرسنجیِ ] ٧٨[ تريليون  سال    .  توسط   ٢٠١٢در  که 
پو  یپروژه انجام شد، گزارش   Pew  مرکز پژوهشی نگرش جهانی 

ی بسيار  اند که مقامات فاسد مسئلهدهندگان گفته درصِد پاسخ  ۵٠کرد که  
از   (بيش  است  سال    ٣٩بزرگی  چينی، ]٧٩[)٢٠٠٨درصد  مقامات   .

را عمده دولتی  فساد  و اغلب  کمونيست چين  برای حزب  ترين خطر 
  هزار   ١٠۶بان ضدفساد دولتی چين گزارش داد که  دانند. ديدهدولت می

. از زمان  ]٨٠[اندفساد بودهمتهم به  ٢٠٠٩نفر از مقامات مسئول در سال  
ی برنامه  ٢٠١٢در سال    Xi Jinping  پينگجينشی  قدرت رسيدِن  به 

گسترده میضدفساد  اجرا  گزارششود.  ای  چطبق  دنبال به  نيها، 
ا  یکارهمبه   یابيدست برا  االتي با  فاسد    ١۵٠استرداد    یمتحده  مقام 
هرروی، بسياری از . به]٨١[اندختهيمتحده گر  االتياکه به  استيی  ادعا

میتحليل  ادعا  کمپينگران  که  بهکنند  دولت  عمده  های ضدفساد  طور 
با مقاماتی است که مغضوب هستند.  برای تسويه حساب  های سياسی 

  شیجمهور  ی ضدفساد رئيس کنند که برنامه گران ادعا میبعضی تحليل 
  ی هااستيس  ميدرجهت تحكی اصالحات باشد،  که ايجادکنندهبيش از آن

  دـــــــدههايی وجود دارد که نشان می . عالوه براين، شاخص]٨٢[ستوا
    ــــــــــــــــــــــــ

تريليون دالر را در    ٣/ ٧٩، اقتصاد چين  (GFI)پارچگی مالی جهانی  يک  ]٧٨[
از دست داده است. گزارش   ٢٠٠٠های مالی بيرونِی غيرمجاز از سال  گذاریسرمايه

کند. مشخص نيست که چقدر از  ، اين مطلب را آشکار می٢٠١٢اکتبر  ٢۵، GFIجديد 
  های مالِی بيرونی چين مستقيماً با فساد دولتی مرتبط است.گذاریسرمايه
پژوهشروژهپ  ]٧٩[ پو  مرکزی  ی  جهانی  نگرانینگرش  روزافزون،   یهای 
  . ٢٠١٢اکتبر  ١۶،  وجود دارددر چين  ی نابرابری و فساددرباره
  . ٢٠١٠ی ژانويه ٨، «فساد در ميان مقامات دولتی چين»، BBCاخبار  ]٨٠[
؛  ٢٠١۵، آوريل  نضباط کنيم م ميليون نفر را    ٩٠چگونه  ،  ی آتالنتيکماهنامه  ]٨١[

  : يابی در سايت زيرقابل دست
 http://www.theatlantic.com/international/archive/٢٠١٥/٠٤/xi-

jinping-china-corruption-political-culture/٣٨٩٧٨٧ 
، قدرت را با درهم شکستن فساد پينگجينشی  ، رهبر چين، واشنگتن پست ]٨٢[

  . ٢٠١٣اکتبر  ٣سازد، و اينترنت مستحکم می
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  تواند تأثير منفی در اقتصاد چين داشته باشد؛  کمپين ضدفساد جاری می
هايی که گيری برنامهاين دليل که  بعضی از مقامات محلی برای پی به 

شود، ترديد  تر] دولت مرکزی منجر میوارسی [بيش کنند به میاحساس  
مشاهده]٨٣[دارند از  بسياری  می.  استدالل  پيشرفت گران  که  کنند 
بيش معنی شفافيت  بدون  دولتی  فساد  برضد  دستگاه  دار  حکومت،  تِر 

قوه و  آزاد  اينترنت  آزاد،  مطبوعات  موازنه،  و  قضائيه کنترل  ی ی 
چين، چهارمين   ٢٠١۴. در اکتبر سال  ]٨۴[يردتواند شکل بگمستقل نمی 

آيی بر ی حزب را برگزار کرد. اين گردهمپلنوم از هجدهمين کنگره
ی لزوم تسريع حکومت قانون در چين تأکيد داشت، اما نقش برجسته

  .] ٨۵[دادحزب کمونيست در دستگاه حقوقی را نيز مورد تاکيد قرار می
ز و ضعيفی را برای تنظيم چين ساختار دولتِی نسبتاً غيرمتمرک

کند. قوانين و مقررات، اغلْب بدون فعاليت اقتصادی در چين حفظ می
شوند.  که اجرا شوند، توسط مقامات محلی دولتی ناديده گرفته میاين 

شرکت از  بسياری  به درنتيجه،  برای  خود،  ها  سوِد  رساندن  حداکثر 
ها چولهـکنند و چالهمیاصطالح] ِگرِدش  کنند، [به ها را قطع میگوشه

می ناديده  بهرا  امر  اين  فرآوردهگيرند.  و تکثير  ناسالم  خوراکی  های 
خارج از کشور صادر  رسد يا بهفروش میمواد مصرفی که در چين به 

  توسط دولت  يیغذا یمنيا نيقوان یعدم اجراشود، انجاميده است. می
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

کند که کمپين ضدفساد برآورد می  بانک مريل لينچِ آمريکاسوی  ای از  مطالعه  ]٨٣[
را ببينيد:   BBCدارد.  ميليارد دالر هزينه برمی  ١٠٠جاری چين برای اقتصاد اين کشور  

China Blog  ، در  ؛  ٢٠١۴آوريل    ٢،  ی ضد فساد در چين های واقعی مبارزههزينه
  يابی است:زير قابل دست سايت

http://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-٢٦٨٦٤١٣٤ 
درمی«،  تايمزنيويورک    ]٨۴[ چينی  مقامات  هزينه  اکنون  بدرفتاری  که  يابند 

  . ٢٠١٢دسامبر  ٢۵، »دارد
چين  نکته  چهار  «،  ديپلمات  ]٨۵[ چهارم  پلنوم  از  اکتبر   ٢٣،  »ايمآموختهکه 
  : يابی در سايت زيرقابل دست  ؛٢٠١۴

http://thediplomat.com/٢٠١٤/١٠/٤-things-we-learned-from-
chinas-٤th-plenum/ 
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شد که    نيمالمآلوده به  خشک نوزادِ ريش  یگسترده  یِ فراخوانمنجر به
را    گر يکودک د  ۵٣٠٠٠حداقل چهار کودک را کشت و    ،شودیگفته م

 المللی بندی شفافيِت فساد بين شاخص طبقه   .کرد  ماريب   ٢٠٠٨در سال  
کشور و سرزمين    ١٧۶از    ٧٦ی  ، چين را در رتبه ٢٠١۶برای سال  

 . ]٨۶[قرار داشت  ٧٢ی در رتبه  ٢٠٠٧قرار داد، درحالی که در سال 

  
  شناختی های جمعيتچالش

شناختی های جمعيتبسياری اقتصاددانان براين باورند که سياست 
اجرا   ١٩٧٩ويژه سياست يک کودک که نخستين بار در سال  به چين،  

است.   کرده  شروع  چين  براقتصاد  را  توجهی  قابل  تأثيرگذاری  شد، 
بررسی   بنابر  مثال،  مکينزیمؤسسهبرای  جهانی   McKinsey  ی 

Global Instituteتولد برای هر   ٨/۵چين از حدود    ، نرخ بارآوری
فروافتاده است. اين مسئله   ٢٠١٢در سال    ١/ ٦به   ١٩۶۴زن در سال  

 .  ]٨٧[دهدکار چين را تحت تأثير قرار میاکنون ابعاد نيروی 
بهبار  نخستين  اقتصادی  اصالحات  وجود  که  درآمد،  اجرا 

انبوه و بی نيروی  قابل توجهی در رشد  کار  اقتصادی چين کار عامل 
ها در چين معنای اين بود که شرکتکار عظيمی به بود.  چنين نيروی 

پايانی از کار ارزان دسترسی داشته باشند ی تقريباً بی ذخيرهتوانند به می
شرکت از  بسياری  میکه  قادر  را  بيش ها  سود  تا  داشته ساخت    تری 

  شد. می   و توليد  گذاریوْد موجب رونق سرمايهـــی خنوبه باشند و اين به 
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

قابل  ؛  ٢٠١٧ی  ، ژانويه٢٠١٦، فهرست دريافت فساد سال  المللیشفافيت بين  ]٨٦[
  :يابی در سايت زيردست

https://www.transparency.org/en/news/corruption-perceptions-
index-٢٠١٦ 

توان حفظ کرد؟،  ، آيا رشد جهانی درازمدت را می ی جهانی مکينزیمؤسسه  ]٨٧[
  در سايت زير:يابی  ؛ قابل دست ٢٠١۵ی ژانويه

 https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-

and-growth/can-long-term-global-growth-be-saved 
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که چين درحال از دست دادِن امتياز    اندعی بعضی از اقتصاددانان مد
کار [ارزان] است. طبق نظر دولت چين ابعاد جمعيتی که در نيروی 

بين   (سنين  هستند  کار  سال  ۵٩تا    ١۶سن  در  خود  به   ٢٠١١)  اوج 
تا    ٧ميليون) رسيد؛ اما در    ٩٢۵(يعنی:     ٨٩٧ساِل پياپِی پس از آن 

سال   در  دولت   ٢٠١٨ميليون  طرح  يافت.  است  کاهش  اين  که چين 
  ٢٠۵٠ميليون و تا سال    ٨٣٠به    ٢٠٣٠تا سال    را  جمعيِت در سن کار

ها دقيق باشند، جمعيِت در سن کاِر  کاهش دهد. اگر اين برنامه   ٧٠٠به  
بين سالچين می ميليون نفر    ٢٢۵حدود    ٢٠۵٠تا    ٢٠١١های  تواند 

  . ]٨٨[کاهش داشته باشد
هم فرزند  يک  گرديده  به چنين  سياست  منجر  جامعه  سريع  پيری 

[مطالعه]٨٩[است براساس  بروکينگی]   .  ،  Brookings  انستيتو 
سال دارد که اين رقم تا سال    ٦٠ميليون نفر باالی    ١٨٠اکنون چين   هم

.  ] ٩٠[ رسدميليون می   ٣٦٠به    ٢٠٣٠ميليون و تا سال    ٢٤٠به    ٢٠٢٠
  ٢٠٢٠واند تا سال  تیسال م  ٦٠  یافراد باال  ت يسهم جمعترتيب]  [بدين 

دولت چين با جمعيت .  برسد  درصد  ٢٧به    ٢٠٣٠و تا    درصد  ٢٠به  
هايی روبرو صعوِد سالمند با چالش افول و جمعيت روبهکارگرِی رو به

زمينه در  که]  دارد  برنامه  [در  و  بود  بارآوری  خواهد  رونق  ی 
  های بسيار  آوریی فنها، توسعهانند تسريع در نوآوریــــکار (منيروی 

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
 ٢٢ی چين،  شوندهروز، نيروی کاِر کوچک  نمودار،  Caixing  ينگچکی  ]٨٨[
  زير: در سايتيابی  ، قابل دست ٢٠١٩ی ژانويه

 http://www.caixinglobal.com/٢٩-٠١-٢٠١٩/chart-of-the-day-
chinas-shrinking-workforce-١٠١٣٧٥٧٨٢.html 

که شناسی، چين پيش از آنجمعيتعلت  کنند که بهگران ادعا می بعضی تحليل  ]٨٩[
  چين ثروتمند تبديل شود، پير خواهد شد. به

بهبروکينزانستيتو    ]٩٠[ شتاب  نوشته،   پرتگاه،  وانگ ی  سوی   Feng  فنگ 
Wang زير: در سايتيابی ، قابل دست٢٠١٢، ژوئن   

https://www.brookings.edu/articles/racing-towards-the-
precipice/ 
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ارائه و  سالمت،  مراقبت  برای  هزينه  افزايش  بسط  خدمات باال،  ی 
در    Hukou  هوکوای] داشته باشد. سيستم  سالمندان) تالش [فزايندهبه 

چالش است)  خانوار  ثبت  نظام  (که  راچين  ايجاد   هايی  دولت  برای 
  کند.می

  

  ]٩١[در چين Hukouنظام هوکو 
در چين برقرار   ١٩۵١(ثبت خانوار) برای نخستين بار در سال    هوکو سيستم  

که از چه نوع خدمات  شد. اين سيستم شهروندان را براساس محل سکونت و اين 
که از    هوکو کند.  بندی می مند شوند، طبقهتوانند بهرهای می اقتصادی-اجتماعی 

گردد، ی شود و توسط مقامات محلی مديريت منام صادر می طريق فرآيند ثبت 
بندی اين نظام  . طبقه]٩٢[کندصورت هويت اجتماعِی وراثتی انسجام پيدا می به

به مرتبط  بخش  دو  می در  صورت  اجتماعی هم  شايستگی  اقتصادی  -گيرد: 
(کشاورزی يا غيرکشاورزی)، و سکونت محلی (زندگی در نواحی شهری يا  

اين سيستم را با هدف تنظيم توزيع جم ويژه  عيت (و بهروستايی). دولت چين 
جمعيت شهرها) ايجاد کرده است. از زمانی که اصالحات اقتصادی در نسبت به

های  شروع شد، صدها ميليون نفر مجاز دانسته شدند تا از شهرستان   ١٩٧٩سال  
) برای کار مهاجرت کنند. تعداد کارگران شانگهاینواحی شهری (مانند خود به

ميليون    ٢٧۴،  ٢٠١۴کردند در سال  ای که در شهرهای چين کار می روستايی 
. گرچه  ]٩٣[ی نيروی کار) بوددرصِد مجموعه  ٣٦سوم يا  (يعنی: بيش از يک

کردند، ساکن شوند؛  اين کارگران اجازه داشتند که در همان شهری که کار می 
و    ی درمان  مهي ، بی مانند حق بازنشستگهايی  حقوق[اما] معموالً از دسترسی به

چنان   گونه خدماتْ اين دم دسترسی بهبودند. ع  کودکان محروم يی ابتدا  الت يتحص
شدند بخش قابل توجهی از درآمد آورد که مجبور می کارگران فشار وارد می به

تمايل  عواملی مانند]  خود را برای پرداخت اين خدمات کنار بگذارند. با توجه [به
با نابراچين به چنين  های جمعيتی و همبریافزايش جمعيت شهرنشين، مبارزه 

 ستم يدر س  ی رادياصالحات جد  یاجراتقويت مصرف داخلی،  اخيراً دولت چين  
  درنظر گرفته است. هوکو 

  
توسط َ تهيه    ]٩١[ مزاشده  دانش  Candy Meza  کندی  امور  ،  پژوهشی،  يار 

  تجارت.  خارجی، دفاع و بخش
: نظام ثبت خانوار ی موضوعی ويژهمقالهی چين، کميسيون اجرايی کنگره ]٩٢[

  بخشد.چين: اصالحات الزم برای مهاجر روستايی چينی را تداوم می
؛ قابل  ٢٠١۴  ،ردفتر ملی آمای کارگران مهاجر که توسط  بررسی ساالنه  ]٩٣[

  زير: در سايت يابیدست

 /indexeh.htm٢٠١٤.cn/tjsj/ndsj/http://www.stats.gov
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به  شی جمهور  رئيس   گزارش  کنگرهدر  در  نوزدهمين  ی حزب 
ويژگی٢٠١٧نوامبر   با  که سوسياليسم  داشت  اظهار  آنْ ،   های چينِی 

کوشد تا چين میدوران نوينی وارد شده است. او اظهار داشت که  به 
ی جهات نسبتاً ثروتمند» تبديل شود.  ای از همه«جامعهبه  ٢٠۵٠سال  

های عبارت بودند از: ارتقای سطح زندگی برای جمعيت  اهداف عمده
با   مقابله  فقير،  و  و  روستايی  غنی/فقير  (مثالً  درآمدها  اختالف 

عنوان محرک  شهرنشين/روستايی)، استفاده از مصرف خصوصی به 
خدمات، کاهش آلودگی، ارتقای نوآوری و ادی، رونق بخشيدن به اقتص

عنوان مثال،  . به]۴٩[مدرنيزاسيون اقتصادی و اصالح سطح کلی زندگی
  کند: اين گزارْش نکات زير را بيان می 

سريع  ♦ را «ما  چين  تا  کرد  خواهيم  تالش  تر 
کنيم، توليدکننده به  تبديل  پيشرفته  توليد  و  کيفيت  با  ای 

  استقالل عبارت است از] ارتقای تماميت و  و، هدف مار[ازاين 
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

به هدف   ]٩۴[ رسيدن  برای  چين  بههای  ساالنه  ملی  ناخالص  توليد  طور رشد 
است.    ٢٠۵٠تا    ٢٠٣٠درصد از    ۴/٣، و  ٢٠٣۵تا    ٢٠٢٠درصد از سال    ٨/۴ميانگين  

  ٢٠٢۵هزار دالر تا سال    ٢٠ی  داخلی سرانه توليد ناخالص  يابی بهاين امر، مستلزم دست
هزار    ۴۵،  ٢٠٣۵آورد)، تا  صورت کشوری با درآمد باال درمیاست (که چين را به 

هزار دالر (که نيمی از سطوح    ١٢٠،  ٢٠۵٠درصد از سطوح آمريکا)، و تا    ٣۵دالر (
  آمريکا خواهد بود). 
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[دستبيش  اينترنت،  داده تِر  به]  هوشيابی  و  گسترده،   های 
با اقتصاد واقعی، ايجاد عرصه های نويِن رشد و  مصنوعی 

ی باالی متوسط، توسعههای رشْد در مصرف در سطح  مشوق
مشوقمبتنی  پايين،  بر  کربِن  با  سبز  اقتصاد  نوآوری،  های 

زنجيره مشارکتی،  خدمات  اقتصاد  و  مدرن،  تدارک  های 
  کنيم تا خود ی انسانی. ما صنايع سنتی را حمايت میسرمايه

ی صنايع خدماتی مدرن را تسريع  را ارتقا بخشند و توسعه
المللی ارتقا دهيم. ما صنايع  سطوح بينها را بهکنيم تا آن می

به  را  زنجيره چين  متوسِط  باالی  جهانی  سطحی  ارزش  ی 
های توليد پيشرفته را  حرکت خواهيم داد و تعدادی از شاخه

  در سطح جهانی ايجاد خواهيم کرد». 
  
دنبال کردِن تجارت و ش حاکی از آن است که چين بهاين گزار

  ی زير ادامه خواهد داد:نکته گذاری با توجه به اصالحاِت در سرمايه
هايی اختيار خواهيم کرد تا آزادسازی و «ما سياست   ♦

سرمايه  و  تجارت  ارتقا  تسهيِل  باال  استاندارد  با  را  گذاری 
معاهده نظام  ما  جایبخشيم؛  از  پيش  ملِی  را گ ی  زينی 

کار خواهيم گرفت،  ی فهرستی منفی و سراسری بهاضافهبه 
کنيم، بخش بازار را تسهيل میگيری دسترسی به طور چشمبه 

بازتر می را  و  خدمات  از حقوق مشروع  و محافظت  کنيم، 
گذاران خارجی را نيز در نظر خواهيم داشت.  منافع سرمايه

رفتار   سانيک   نيدر چ های اقتصادی ثبت شدهفعاليت  هيبا کل
  . »خواهد شد

  
پيوسته  براهميت  اين گزارش  حال،  اين  نيز با  و  دولتی  ی بخش 

  های مختلف اقتصادی تأکيد کرد: نقش مداوم دولت در بخش
های دولتی  های مديريت انواع مختلف دارايی «ما نظام  ♦

عمل نظام  در  و  بخشيد  خواهيم  بهبود  برای را  مجاز  کرد 
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آوريم. در بخش تحت عمل میی دولتی اصالحاتی به سرمايه
بهبوديافته  توزيع  دولت،  کرد، تملک  خواهيم  برپا  را  ای 

م  های ساختاری و تجديدسازمان استراتژيک نيز خواهيتعديل
شان را های دولتی ارزشداشت.  ما خواهيم کوشيد تا دارايی 

ی دولتی حمايت خواهيم  حفظ کرده و افزايش دهند؛ از سرمايه
تر شود و اقدامات  تر شود، بهتر عمل کند، بيش کرد تا قوی

عمل های دولتی به مؤثری را برای جلوگيری اتالف دارايی 
  م يخواه  تری ات بيش اصالح  یدولت  یهادر شرکتآوريم.  می

به کرد،   را  مختلط  مالکيت  با  اقتصادِی  وجود  واحدهای 
هممی و  سرمايهآوريم؛  را  گذاریچنين  چينی  های 
هايی که در سطح جهانی قدرت رقابت داشته باشد، شرکتبه 

  . ]٩۵[کنيم»تبديل می 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ    ــــــــــــــــــــــــ
ی نوزدهم در کنگره  پينگجين  شیمتن کامل گزارش  «،  Xinhua  شينهوا]  ٩۵[

  :يابی در سايت زيرقابل دست  ؛٢٠١٧نوامبر  ٣، »حزب کمونيست چين

 -٢٠١٧http://news.xinhuanet.com/english/special/

.htm١٣٦٧٢٥٩٤٢/c_٠٣/١١  
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چنين که با عنوان «يک کمربند،  هم  BRIيا    کمربند و راهابتکار  
برای ارتقای    ٢٠١٣شود، در سال  نيز ناميده می  (OBOR)يک راه»  

تماميت اقتصاد چين و اتصال (عناصری چون زيرساخت، تجارت و 
گذاری) با همسايگانش و شرکای تجاری مختلف در آسيا، آفريقا سرمايه

ـ  و  اروپا،  آن حتی و  گرديدـ  طرح  گردهم] ٩۶[سوتر  در  سراِن .  آيِی 
APEC  ) اقتصادِی آسيا/اقاتحاديه آرام ی  نوامبر سال يانوس  ) در ماه 
  گونه سخن گفت: اين  شیجمهور  رئيس   ٢٠١٧

کاری مشترک همکه فراخوان به  کمربند و راه «ابتکار    ♦
ارتقای   آن  قصد  که  دارد  شفافی  کانون  و    زيرساختاست، 

به  همآن اتصال  تقويت  سياست،  در  اقتصادی،  آهنگی  های 
های توسعه و نيز ژیسرعت بخشيدن به[روند] تکميِل استرات

خوشبختی يابی به ی مرتبط با يکديگر برای دسترونِق توسعه 
و ثروت مشترک است. اين ابتکار از سوی چين است، اما  

ريشهبه  دارد.  تعلق  اما جهان  است،  تاريخ  در  آن  ی 
قارهسوگيری بر  است.  آينده  آسيا  اش  و  اروپا  آفريقا،  های 

  ی شرکا آزاد است.  آن] برای همهمتمرکز است، اما [ورود به
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

دربرگيرنده  ]٩٦[ جادهاين،  اقتصادی  جادهی کمربند  نيز  و  ابريشم  دريايِی ی  ی 
  ی بيست و يکم است. سده
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، سکوی  کمربند و راه رای ابتکار  ــــه اجـــمن اطمينان دارم ک
گسترده و  همپوياتر  برای  آرام تری  آسيا/اقيانوس  کارِی 

  . ]٩٧[ آوردوجود میبه 
  

تحليل  از  ابتکار  بسياری  آمريکايی،  راه گران  و  را    کمربند 
ج  دناکنند. برای مثال،  ای متفاوت از رهبر چينی توصيف می گونهبه 

های ، کارشناس ارشد در دفتر ملی پژوهشNadège Rolland  رولند
  گويد:ی زير سخن میشيوهآسيايی، به 

صورت  ، در مجموع بهBRI،  کمربند و راه«ابتکار    ♦
پروژهبرنامه  ساخت  و  مالی  تأمين  برای  چين  های  ی 

شود.  زيرساختی در سراسر اورآسيا [آسيا و اروپا] ديده می
ی گانه ی زيرساختی در واقع تنها يکی از اجزای پنجتوسعه
BRI  ای، های سياسی منطقه کاریاست که شامل تقويت هم

به پيوستگی  متجارت بالمانع،  با  لحاظ مالی و مبادالت  ردم 
  کمربند و راهمردم است. در مجموع، اجزای مختلف ابتکار  

منطقهچشمبه  تماميت  برای  پکن  او انداز  رهبری  تحت  ای 
توجه دارد. اين طرحی سطح باالست که دولت مرکزْی برای  

منابع مالی، اقتصادی، فکری، ديپلماتيک و سياسِی   تحقق آنْ 
عمدتاً پاسخ  اه  کمربند و رکشور را بسيج کرده است. ابتکار  

های استراتژيک و اقتصادی مبرِم داخلی و خارجی چالشبه 
عنوان ابزاری در خدمت    چين است که طرح گرديده است؛ و

  ی کنندهعنوان قدرت رهبریانداز جمهوری خلق چين به چشم
ــ    ـــــــــــــــــــــــ

مديران به  شیجمهور    ی رئيسمتن کامل خطابيه«،  Xinhuanet  شينهوانت  ]٩٧[
ارشِد   آسيايیاتحاديه اجرايی  اقتصادی  آرام/ی  قابل  ٢٠١٧نوامبر    ١١در    اقيانوس  ؛ 

  زير: در سايتيابی دست

http://www.xinhuanet.com/english/٢٠١٧-

١١/١١/c_١٣٦٧٤٣٤٩٢.htm 
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شود.  های آينده در نظر گرفته میبالمنازع در منطقه در دهه
  . ]٩٨[ترتيب، [راهبرد] استراتژيک عظيمی است»بدين 

  
از جنبه  ابتکار  بسياری  و راههای  از  کمربند  است،  ، غيرشفاف 

اين  کشور)جمله  چند  (و  آن مشارکت خواهند    که چه کشورهايی  در 
کند، لحاظ مالی چين چقدر برای اين ابتکاْر تأمين هزينه می داشت، به

گيرد. برای قرار می  کمربند و راهها تحت پوشش ابتکار  و کدام برنامه
تصويری از    کمربند و راهی آغاِز  مثال، اخيراً دولت چين در آستانه 

وب  ٧٠ در  استکشور  داده  ارائه  خود  هرروی،  به  .]٩٩[سايت 
کشور   ٨۶اظهار داشتند که  ٢٠١٧های رسمی چين در دسامبر رسانه

کاری را با چين تحت پوشش  ی هممعاهده  ١٠٠المللی،  و سازمان بين 
گويد که  می  نادج رولند.   ]١٠٠[اندامضا رساندهبه  کمربند و راهابتکار  

تريليون دالر هزينه خواهد کرد؛    ٣/١تا    ١چين ادعا کرده است که  
    ۴ود دارد  که چين اين ارقام را تا  ــــــوج  اکونوميستهايی از  گزارش

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
، کارشناس ارشد در دفتر ملی پژوهش آسيايی،  نادج رولندگواهی    ]٩٨[

آمريکا و چين:  پيش از جلسه اقتصاد  و  امنيت  بررسی  ابتکار  «ی کميسيون 
يابی در  قابل دست ؛  ٢٠١٨ی  ژانويه   ٢۵،  »چين: پنج سال بعد   کمربند و راه

  : سايت زير
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Rolland_USCC%

٢٠Testimony_١٦Jan٢٠١٨.pdf 
  سايت زير را ببينيد [البته اگر باز شود]:  ]٩٩[

https://eng.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=١٠٠٧٦&
cur_page=١ 

کشور توافق   ٨۶با    کمربند و راه ی  چين تحت برنامه«،  شينهوانت   ]١٠٠[ 
  يابی در سايت زير: »؛ قابل دستکندکاری امضا میهم 

http://www.xinhuanet.com/english/٢٠١٧-
١٢/٢٣/c_١٣٦٨٤٦٢٢١.htm 
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برآورد   انجمن جهانی اقتصاد؛ و  ]١٠١[تريليون دالر هم اعالم کرده است
کمربند تريليون دالر برای ابتکار    ٨تواند در نهايت  کند که چين میمی

  . ]١٠٢[هزينه کند  و راه
می ابتکار  فراهم  اين  چين  اقتصاد  برای  را  عظيمی  رونق  تواند 

همراه داشته باشد. چين اميدوار است آورد و تصويری از قدرت نرم به 
خو خارجی  ارزی  ذخاير  برای  بهتری  بازگشت  باشد،  که  داشته  د 

های  ای را در ماورای درياها برای شرکتهای اقتصادی تازهفرصت
چينی ايجاد کند، بازارهای نوينی برای صنايعی در چين پيدا کند که  

میهم تجربه  را  اندازه  از  بيش  ظرفيت  [باالخره]  اکنون  و  کنند، 
اين . با  ]١٠٣[انگيزاندی اقتصادی را در مناطق فقيرتر چين برمی توسعه

های خود را بازپرداخت نکنند يا اگر  گيرندگاْن وامحال، اگر که قرض
نفع به  کمربند و راه را ی کمک و اعتباْر ابتکار  کنندهکشورهای دريافت

دربردارد.   هم  مالی  خطرات  ابتکار  اين  نبينند،  تيلرسون خود   رکس 
Rex Tillerson  وزير امور خارجه اياالت متحده، در اظهارات خود ،

شدت  را به  کمربند و راههای مشخصی از ابتکار  ، جنبه ٢٠١٧اکتبر    در
  مورد انتقاد قرار داد. 

فعاليت [ازآن «ما  بهجاکه]  (و  ديگران  اقدامات  و  ويژه  ها 
  م،ــــات چين) در منطقه را تحت نظر داريـــــدامـــــها و اقفعاليت 

ــ    ــــــــــــــــــــــــ
تواند  سياست خارجی چين می  ،حاکميت ما ،بولدوزرهای«، اکونوميست« ]١٠١[

دهد»،   تجديد شکل  را  جهانی  اقتصاد  از  توجهی  قابل  قابل    ؛٢٠١۶ی  ژوئيه  ٢بخش 
  يابی در سايت زير:دست

https://www.economist.com/news/china/٢١٧٠١٥٠٥-chinas-
foreign-policy-could-reshape-good-part-world-economy-our-
bulldozers-our-rules 

چه  آن  .نيچ  یدالر  ارديليم  ٩٠٠دِ يجد  شميجاده ابر  ، «انجمن اقتصاد جهانی  ]١٠٢[
  يابی در سايت زير:؛ قابل دست ٢٠١٧ژوئن  ٢۶الزم است بدانيم». 

https://www.weforum.org/agenda/٢٠١٧/٠٦/china-new-silk-
road-explainer/ 

ای نامهقطع  ٢٠١٧اکتبر    ٢۴ی حزب کمونيست چين در  نوزدهمين کنگره  ]١٠٣[
  ا در قانون اساسی چين جای داد. ر کمربند و راهرا گذراند که ابتکار 
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را می  برای  سازوکارهايی  پروژه] را  [اين  مالی  تأمين  که  بينيم 
اش تحميل  کند که نتيجه بسياری از اين کشورها بسيار دشوار می

هاست. اين اقدامات اغلْب شغلی را آن های بسيار سنگين به بدهی 
تصادها بايد گونه اقهای زيرساختی در اين کنند که پروژه ايجاد نمی 

اغلِب موارْد کارگران خارجی  ايجاد کنند؛ چراکه [چينی  ها] در 
تا پروژه را می [ارزان آورند  تر] اجرا کنند. های زيرساختی را 

به[به  مالی  تأمين  دست شيوه هرروی]  که  گرفته  شکل  يابی  ای 
سازد و  تأمين مالی آينده را برای اين کشورها بسيار دشوار میبه 

ای در تأمين مالی وجود های بسيار زيرکانه قاْت ماشه در اغلِب او
ها] قرض و سهام [چينی تبديل اين تأمين مالی به دارد که منجر به

  .]۴١٠[گردد»می
  

عمده  مالی  ابتکارهای  که  است  شده  متعهد  نيز چين  را  ديگری  ی 
چين همراه با برزيل، روسيه، هند و   ٢٠١۴ی  برعهده بگيرد. در ژوئيه 

ايجاد   جنوبی  توسعه  ١٠٠آفريقای  «بانک  دالرِی  را ميليارد  نوين»  ی 
در   آن  دفتر مرکزی  که  بانک   شانگهایِ اعالم کردند  است. هدف  چين 

برنامه  برای  مالی  تأمين  حاجديد  در  کشورهای  در  زيرساختی  ل  های 
اکتبر   بانک صد    ٢٠١۴توسعه است. [از طرف ديگر] در  ايجاد  چين 

را اجرايی کرد    (AIIB)  ی زيرساختی آسياتوسعه ميليارد دالری جديد  
برنامه  تأمين  هدفش  آسياستکه  در  زيرساختی  کشور   ۵٧.  ] ۵١٠[های 

که دفتر مرکزی آن در   AIIBآن پيوستند.  عنوان اعضای بنيانگذاْر بهبه
برای فعاليت اقتصادی  ٢٠١۶ی پکن است، اعالم کرد که در ماه ژانويه

امروز تصميم گرفته ی اين احوال] آمريکا تا بهشود. [با همهافتتاح می 
  نپيوندد.  AIIBاست که به 

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
آمريکا دربارهاظهارت وزير امور خارجه   ]١٠۴[ با  رابطه ی «تعريف  ی  ی ما 

  يابی در سايت زير:؛ قابل دست ٢٠١٧اکتبر  ١٨هند برای قرن آتی»، 
https://www.state.gov/secretary/remarks/٢٠١٧/١٠/٢٧٤٩١٣.htm 

ببينيد، بانک    ١٠١۵۴Focus IFرا در    CRS   خدمات پژوهشی کنگره  ]١٠۵[
    .Martin A. Weiss مارتين ِای ّويسی های آسيا، نوشتهگذاری زيرساختسرمايه
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اعالم شد، يکی از    ٢٠١۵که در سال    ٢٠٢۵ابتکار ساخت چيِن  
برنامه بلندپروازانه چند  توان  ی  افزايش  اخيِر چين است که هدفش  ی 

نوآوری و کاهش اتکای   رقابتِی صنايع و رشد بِرندهای چينی، رونق
ی جهانی مسلط يک توليدکنندهآوری خارجی با تبديل چين به فنچين به 

های چينی، هدف اين  . بنابر رسانه ]١٠۶[های گوناگون استوریآفنبه 
به  توليدکننده  از غول  تبديل چين  توليدکنندهابتکار  تا قدرت  ی جهانی 

اين ترتيب  ی را بهطرح هدف  نيعنوان مثال ، ابه.  ] ١٠٧[است  ٢٠۴٩سال  
می اصل  درصد  ۴٠  توليدِ به   یابيدست  کند:بيان  قطعات  مواد    یاز  و 

تا سال   درصد هم  ٧٠و    ٢٠٢٠تا سال  کشور    داخلدر    ديتول  یاساس
منتشر    ٢٠١٨ی  ی اين طرح که در ژانويهی روزآمد شدهنسخه  .٢٠٢۵
  ی راهبر يدکنندهتولبه  ٢٠٢۵ه چين قصد دارد تا سال  ــــد کــگويشد، می

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
مورد کليدی [متذکر    ١٠» سندی است که  ٢٠٢۵ی] «ساخت چيِن  [برنامه  ]١٠٦[

)  ٢(  ؛اطالعات  یورآفن   ینسل بعد)  ١در زير] را برای حمايت مشخص کرده است: (
) ۴تجهيزات هوافضا و هوانوردی؛ () ٣؛ (کيباتو رُ  شرفتهيپ یآالت کنترل عددنيماش
شناورها  يیايدر  یمهندس  زاتيتجه ساخت  تکنولوژ  يیايدر  یو  (شرفتهيپ  یبا  ) ۵؛ 

جويی در انرژی؛  ی با انرژی نوين و صرفه ) وسايل نقليه٦تجهيزات ريلی پيشرفته؛ (
) مصالح جديد؛ و  ٩آالت و تجهيزات کشاورزی؛ () ماشين٨) تجهيزات الکتريکی؛ (٧(
  کرد باال. ) داروسازی جديد و تجهيزات پزشکِی با عمل١٠(

قابل  ،  ٢٠١۵می    ١٩،  »٢٠٢۵ساخت چيِن  رونمايی طرح «،  شينهوانت   ]١٠٧[
  : [بخش انگليسی]زير يابی در سايتدست

http://www.news.cn/ 
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کنند، در سطح استفاده میپيشرفته، و صنايع وسايلی که از انرژی نوين  

  .  ]١٠٨[ ی دوم يا سوم دست خواهد يافترتبه جهانی به 
به روش يافتن  برای دست  دولت چين  که  قصد    اهداف خودْ هايی 

های آمريکايی هايی را در ميان شرکتها را دارد، نگرانی استفاده از آن
بهو سياست زيرا  است؛  کرده  ايجاد  میسازان  آننظر  که  از  رسد  ها 

کنند، صنايع داخلی خود را مورد حمايت  های کالن استفاده میيارانه 
وق  آوری و حقشده برای خريد فن  های هدايتدهند، از سياستقرار می

می استفاده  خارج  از  معنوی  بهدارايی  که  شرکتکنند،  خارجی  های 
انتقال  جهت  فراوانی  فشار  باشند  چين  با  اقتصادی  فعاليت  خواهان 

 ینمايد که هدف عامدانه آورند و [سرانجام] چنين می آوری وارد میفن
  های خارجی در بازار داخلی خود است.  کاهِش حضور شرکت چينْ 

ی تجاری آمريکا ، نماينده  Robert Lighthizerررابرت اليتايز
ی ابتکار اعالم کرد که برنامه   ٢٠١٧ای در سوم نوامبر  در مصاحبه 
ـ بلکه  نه تنها برای ما ، «چالشی بسيار بسيار جدی ـ ٢٠٢۵ساخت چيِن  

ی تجاری  . نماينده] ١٠٩[برای اروپا، ژاپن و نظام تجارت جهانی است
ی رعايت اصول  خود درباره  ٢٠١٧ی  اياالت متحده در گزارش ساالنه 

طور مؤکد براين ابتکار تمرکز از سوی چين به سازمان جهانی تجارت  
با حمايت صنعت    ٢٠٢۵ی ساخت چيِن  يافت و اظهار داشت که برنامه 

  در سطحی از بلندپروازی    سازمان تجارت جهانیتوسط ديگر اعضای  
ــ    ــــــــــــــــــــــــ

راهِ «نقشه ،  China Daily  ديلی  چاينا  ]١٠٨[ چيِن    ی  روزآمد ٢٠٢۵ساخت   ،  
  يابی در سايت زير: قابل دست، ٢٠١٨ی ژانويه  ٢٧ »،شده

http://www.chinadaily.com.cn/a/٢٠١٨٠١/٢٧/WS٥a٦bb٨b٩a٣١
٠٦e٧dcc١٣٧١٦٨.html 

  :[البته اگر در دسترس باشد]زير ببينيد در سايت  را مصاحبهاين  ]١٠٩[
 https://www.youtube.com/watch?v=L٠٣Np٥ZLvM٨ 
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دهد،  اهداف خود اختصاص میيابی به و ميزان منابعی که برای دست
چنين هشدار داد که  ی تجاری آمريکا همهمتفاوت است. گزارش نمايند 

شده در    نييتع  یصنعت  استياف ساهدنتواند به «حتی اگر دولت چين  
 د يتشد  اي  جاديباعث ا  ادياحتمال زبازهم به،  برسد  ٢٠٢۵  نيساخت چ

ا  اختالل بازار و  بس  ديمازاد شد  تيظرف  جاد يدر    ع ياز صنا  یاريدر 
  . ] ١١٠[ »مورد هدف خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ــ    ــــــــــــــــــــــ
ی رعايت  کنگره دربارهبه  آمريکا ی تجاری  نماينده  ٢٠١٧گزارش سال    ]١١٠[
تجارتاصول   ژانويه   سازمان جهانی  ،  ٢٠١٨ی  از سوی چين،  دست ،  در قابل  يابی 

  سايت زير: 
https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/China%٢

٢٠٪٠٢٠١٧WTO%٢٠Report.pdf 
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به  چين  ظهور  و  سريع  اقتصادی  بزرگ  رشد  قدرت  يک  عنوان 
به  اعتماد  افزايش  باعث  به اقتصادی،  [نسبت]  چين  رهبری  مدل  نفس 

[طرح شده توسط] خودشان شده است. بسياری براين باورند که   اقتصادی 
) ١های اصلی برای آمريکا متقاعد کردن چين در اين باره است که (چالش

عامل   یاد يتا حد زالمللی سهم دارد، همين سيستم  در حفظ سيستم تجارت بين 
تری را در حفظ اين  ايد نقش رهبری فعال ، و باست   اش بودهی رشد اقتصاد 

ترين  مطمئن   ترْ ) اصالحات تجاری و اقتصادی بيش ٢تم برعهده گيرد؛ (سيس
موانع   کاهش  است.  آن  کردن  مدرنيزه  و  چين  اقتصاد  رشد  برای  راه 

چينْ سرمايه  در  تجاری  و  می  گذاری  باال  را  هزينه رقابت  های  برد، 
دهد و آورد، کارآمدِی اقتصادی را افزايش می می  کنندگان را پايين مصرف
برمی   نوآوری سهام را  از  بسياری  حال،  اين  با  آمريکايی  انگيزاند.  داران 

آوری بومی ها و فن ی نوآوری های چين برای رونق توسعه نگرانند که تالش 
بيش مداخلهبه  يارانه ی  (مانند  بينجامد  دولت  توسط  موانع  تر  ها، 

تجارت و سياست سرمايه  و  تبعيض گذاری  تأثيری  آميز)، که می های  تواند 
بهفی بر شرکت من باشد که  ها روی توليد نوآوری   طور فشردههايی داشته 

  کنند. کار می
ی کارآمدترين شيوه برای برخورد با چين در مسائل نظرياْت درباره 

کنند که چين در از سياستی حمايت می  اقتصادِی عمده متفاوت است. بعضیْ 
باشد.  انجمن  داشته  مشارکت  و  مداخله  گوناگوْن  نوعی  از    ان،گريد های 

حدود   است سي تعامل    مختلطِ   یتا  از  امکان ـ استفاده  صورت  حمايت   ـدر 
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اين می می کنند؛  پشتيبانی  تعاملی  از  با  ها  که  از ی تهاجم  یاستفادهکنند  تر 
  ی هااست يسبه  یدگي رس  یبرا  سازمان تجارت جهانی حل اختالف  یهاروش 

چ  ناعادالنه  باشد   نيتجارت  برخی  ]١١١[همراه  چين .  معتقدند  که  ديگر، 
از  آمريکا و نظام تجارت جهانی است،  اقتصاد  تهديدی روزافزون برای 

کوشد قدرت اقتصادی چين را محدود کند؛  کنند که می سياستی هواداری می 
های تحت  ها براين باورند که بايد از اقدامات تنبيهی مانند افزايش تعرفه اين 

های صنعتی چين در منفِی سياست   استفاده شود، که يا با تأثير  ٣٠١بخش  
شرکت  می برابر  مقابله  آمريکايی  میهای  وادار  را  چين  ويا  که  کند،  کند 

تبعيض سياست  مهای  و  برنامه کنندهدوش خآميز  (مانند  خود  ابتکاری ی  ی 
کمربند و  ابتکار  به پاسخ    یی ارائه برخ) را تعديل کند.  ٢٠٢۵ساخت چيِن  

متحده   االت يا   یجهان  یابر منافع اقتصاد بزرگ در بر  یرا چالش  چين  راهِ 
برنامه درحالی  .دانند یم از  چين  مالی  حمايت  در  که  زيرساختی  های 

می  بسياری  بهکشورهای  مثبتی  اقتصادی  نتايج    [اما]   آورد،بار  تواند 
کمربند و ابتکار   از  ن يكه چ اند که  سازان آمريکا ابراز نگرانی کرده سياست 

  ی روند اجرا  رايزهای خودش بهره بگيرد؛  طور عمده برای شرکت به  راه
های بسيار  وام تواند  يت است، شرکت در اين پروژه می شفاف فاقد  ها  پروژه 

  ستم برای گسترش سيابتکار  اين  از    ني چ  عظيمی اعمال کند، و [باالخره]
 خواهد کرد.کشورها استفاده  ريساخود به  یاقتصاد 

  

  

  

  

  

ــ    ـــــــــــــــــــــــ

ی حل اختالفی در  ی ترامپ هيچ پروندهدر زمان نگارش اين مقاله، کابينه  ]١١١[
  سازمان جهانی تجارت برضد چين نکرده است. 


