
  درس های چین برای اقتصاد ایران

 

  ۱۴:۴۵ - 0۱/ ۱3۹۹/۱۱  387300کدخبر: 

 

تا به اینجا رسیده؟ با چه   نیوز:چرا چین مهم است؟ چین االن در چه وضعیتی قرار دارد؟ چه راهی را رفته اقتصاد

  توانیم بیاموزیم؟می  هایی از آنرو است؟ چه درسهایی روبهچالش

 

￼  

 

رو  هایی روبهاینجا رسیده؟ با چه چالش  چین مهم است؟ چین االن در چه وضعیتی قرار دارد؟ چه راهی را رفته تا به چرا

نشست  همه گیری کرونا در گروه رسانه ای دنیای اقتصاد سلسلهبیاموزیم؟ تا قبل از  توانیمهایی از آن می است؟ چه درس 

کردند. فرهاد نیلی اقتصاددان در یکی از این   هایی برگزار می شد که در آن کارشناسان یک موضوع را تجزیه و تحلیل می

 .ان برای ایران را بررسی کرد نشست ها داستان چین و درس های

 

 اهمیت چین در جهان 

 

نفر در دنیا، یک نفر چینی است.   ۵درصد جمعیت جهان را دارد. در واقع از هر  ۲0چین اکنون نزدیک به جمعیتی:  سهم

 .سهم هند در جمعیت جهان غلبه خواهد کرد های آتی کاهش خواهد یافت واین سهم طی سال

 

صد خواهد رسید. سهم هند در  ۲0 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد. این سهم به زودی به  ۱8درآمدی: چین  سهم

دنیا در آسیا تولید خواهد  GDP درصد 3۵در نتیجه در آینده نزدیک به  .درصد خواهد رسید  ۱۵درصد فعلی به   7نیز از 

 .مرکز ثقل اقتصاد جهانی به سمت آسیا حرکت خواهد کرد شد و

 

 33ها، بینیدهد طبق پیشنشان می  ماریهای آرشد اقتصاد جهانی: سهم چین در رشد اقتصاد جهان مهم است. داده موتور

درصد دیگر هم باقی کشورهای آسیایی   30زند. همچنین در چین رقم می   را ۲0۱۹درصد از رشد اقتصاد جهانی در سال 

چین در آسیای شرقی و البته هند  درصد از رشد اقتصاد جهانی مرهون چین، کشورهای اقماری ۶3هستند. در نتیجه  سهیم

 .است

 

ترین فقرزدایی در طول آن، بزرگ ترین قحطی تاریخ بشر در زمان مائو اتفاق افتاد؛ اما پس ازها: بزرگشگفتی نسرزمی

ترین قحطی و هم را دست ساز بشر است؛ به این معنی که هم بزرگ تاریخ بشر را هم چین رقم زد. نهر دو رخداد

داری را از  سوسیالیسم به سرمایه ت نبوده است. چین گذار ازکدام حاصل بداقبالی ناشی از طبیعفقرزدایی هیچ ترینبزرگ

قالب بازسازی سوسیالیسم، اقتصاد بازار را معرفی کرده است. چین از  درون حزب کمونیست هدایت و حمایت کرده و در

 .است سیاسی و کوتوله اقتصادی، به یک غول اقتصادی و اژدهای خفته سیاسی تبدیل شده یک غول

 

افتاده به یک  اقتصاد فقیر دولتی بسته و متمرکز، توسعه نیافته و عقب ترین چرخش سیاستی: چین از یکم رقم زدن مه

در نهایت ابرقدرت اقتصادی   بازار محور، باز، غیرمتمرکز در حال گذار، برخوردار از رشد مستمر و شتابان و اقتصاد

 .رسیده است

 

نهادهای قضایی منصف،   چین بدون قوانین و مقررات فراگیر، بدون اقتصادی در غیاب نهادهای پشتیبان: راهبری رشد

های دولتی و در فقدان  مالی باثبات و با سهم غالب شرکت های بازار و بدون بخشبدون دموکراسی، بدون زیرساخت

ر  با سای دهد مدل رشد چین خاص است واقتصادی را رقم زده است. این پارادوکس نشان می حکمرانی شرکتی، رشد

 .کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست

 

  

 

  چین در کجای قاب اقتصاد جهانی است؟ 



 

کمیت زندگی و درآمد سرانه )بر اساس برابری  عنوانجهانی: او در مدل مورد استفاده خود دو داده امید به زندگی را به بعد

عنوان  به تواند داشته باشد،طور متوسط چه سطحی از رفاه را در یک کشور میفرد به  دهد هرقدرت خرید( که نشان می

 .شاخص کیفیت زندگی مالک مقایسه کشورها قرار داد

 

هزار   ۱۶برابری قدرت خرید( نیز  نه آن )بر حسبسال و درآمد سرا 77در حدود  ۲0۱8به زندگی مردم چین در سال  امید

  برابر درآمد سرانه یک چینی است. این 3/ ۵هزار دالر و تقریبا  ۵۵آمریکایی  دالر بوده؛ در حالی که درآمد سرانه یک

که شکاف بین امید به زندگی در این  دهد. در حالیفاصله اجماال شکاف کیفیت زندگی بین چین و آمریکا را نشان می

 .امید به زندگی زیاد نیست، اما شکاف بین درآمد سرانه قابل توجه است سال است. بنابراین شکاف ۲دوکشور حدود 

 

وضعیت این دو شاخص بین دو غول  نظر کمیت و کیفیت زندگی، ایران وضعیتی نزدیک به چین دارد. اما مقایسه از

هزار دالر است. در نتیجه هنوز هند   7سال و درآمد سرانه   ۶۹زندگی در هند  دهد که شاخص امید بهجمعیتی دنیا نشان می

سال  ۶0کشورهای آفریقایی کمی بیش از  ای دارد. همچنین امید به زندگینظر درآمد سرانه از چین فاصله قابل مالحظه  از

 .تر استاز سایر کشورها پایین طور مطلقو درآمد سرانه این کشورها به 

 

  راه پیموده شده  

 

را   ۱800راند و وضع چین در سال  سال قبل عقب ۲00تر شدن وضعیت چین، تقویم را باید تا قرن قبل: برای روشن  دو

سال و درآمد سرانه براساس برابری قدرت  3۲بوده و امید به زندگی  در چین حاکم ای که فقر مطلقبررسی کرد؛ دوره

تقریبا مشابه بوده، در واقع تا    دهد وضعیت این دو شاخص در کل جهانها نشان میدالر بوده است. البته بررسی ۹80خرید 

  انند انگلستان از نظر درآمد، وضعیت کمیاند. البته استثناهایی مهمگرا بوده اوایل قرن نوزدهم کشورهای جهان حول فقر

 .اندبهتری داشته

 

کشورها   انقالب صنعتی، آمریکا، انگستان، فرانسه و آلمان فاصله قابل توجهی از سایر توقف زمان در چین: به سبب وقوع

کند، زمان  رانی میتا زمانی که مائو بر چین حکم شود وگیرند. در واقع دستاوردهای انقالب صنعتی یکسان توزیع نمیمی

به عقب  نشیند که کشور و مردم رااین دوره در جهتی خالف جهت زمان، چین بر قطاری می در چین متوقف شده است. در

ندیده، اما اروپا لطمات زیادی دیده است و زمان به  برد. در پایان جنگ جهانی دوم، کشوری مانند آمریکا از جنگ لطمهمی

چین و آمریکا از  ها بین کشورها زیاد شده است. مقایسه رشد اقتصادیرود. در این دوره فاصله یم  نفع واگرایی جهانی پیش

رود؛ اما آمریکا به سمت بهبود مستمر کمی و کیفی زندگی پیش می  اقتصاد ۱۹7۶دهد که تا سال به بعد نشان می ۱800سال 

 .شودنمی و تغییر وضعیتی دیده زمانی که مائو بر سر قدرت است، زمان همچنان ایستاده در چین تا

 

  

 

  های از دست رفتهجبران سال  

 

هزار دالر   ۱۶از هزار دالر به بیش از  به بعد درآمد سرانه ۱۹7۶افتد و از مرگ مائو موتور اقتصاد چین به راه می با

سال   77سال( به  ۴۲ا دهه ) دقیق۴سال است، بعد از گذشت  ۶۶حدود   ۱۹7۶ رسد. امید به زندگی نیز که در سالمی

بار صدارت مائو دوران فاجعه  کند. حتی درسال از دست رفته را به سرعت جبران می ۱80به عبارت دیگر چین  .رسدمی

عمومی از مرزها فراتر رفته و به همین دلیل شاخص امید به زندگی چین  عنوان یک کاالیبر چین، دستاوردهای سالمت به

جغرافیایی است، از مرز چین عبور  ها رشد اقتصادی که محدود به مرزهای. اما طی این سال توجهی یافته است رشد قابل

 .کندتغییر قابل توجهی نمی ۱۹7۶تا  ۱۹00 نکرده و عمال درآمد سرانه این کشور از سال

 

قابل مقایسه با  لحاظ تولید کل،   چین از نظر درآمد سرانه فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد، اما از اگرچه

میلیارد دالر بوده و با آمریکا با   700هزار و  ۱۵حدود  ۲0۱8در سال   کشورهای پیشرو است. تولید ناخالص داخلی چین

های آتی چین به قطب اول اقتصاد  سال هزار میلیارد دالر کامال قابل مقایسه است. بر این اساس طی ۱۶ناخالص داخلی  تولید

اقتصاد،   چین از نظر درآمد سرانه فاصله قابل توجهی با آمریکا دارد اما از نظر حجم ابراین اگرچهجهان تبدیل خواهد شد. بن



حجم   ۱۹8۲دهد که در سال  کشورهای دیگر نیز نشان می چین با آمریکا قابل مقایسه است. مقایسه اندازه اقتصاد چین با

با سایر کشورها   قت گرفته است. در نتیجه مقایسه چیناز ژاپن نیز سب ۱۹۹3بیشتر شده و در سال  اقتصاد چین از آلمان

زمانی که اژدها   ۱۹7۶افتاده داشته اما در سال واگرا و عقب  دهد که چین تا پایان جنگ جهانی دوم، وضعیتی کامالنشان می

رفته را   های از دستسال سال به سرعت ۴۴درصدی طی  7ای را طی کرد و با متوسط رشد العادهخارق بیدار شد، مسیر

 .جبران کرده و از بسیاری از کشورها جلو افتاد

 

های از دست رفته قابل  کشور، سال دهد که هر چهارو برزیل نشان می چین با کشورهایی چون ایران، آرژانتین  مقایسه

فقط   کندیز میها در این کشورها متوقف شده است. آنچه، وضعیت چین را متما برهه ای دارند، یعنی زمان در بعضیمالحظه

در چین به میزان خیلی زیادی به طبقات  بلکه کیفیت رشد نیز هست. در واقع دستاوردهای رشدرشد اقتصادی آن نیست، 

مردم از  درآمدتریندرصد کم  ۴0جالب است که رشد در کشور چین بسیار فراگیر بوده و  درآمد نفوذ کرده، بنابراین خیلیکم

این سطح از فراگیری تجربه نکرده است. به همین   اکنون هیچ کشوری این درجه از رشد را بامند شدند. تثمرات رشد بهره

پهنای   نظیری که تاکنون در عرصه تاریخ وسال از زیر خط فقر بیرون آمدند؛ دستاورد بی 33میلیون نفر طی  8۵0دلیل 

 .جغرافیا تجربه نشده است

 

سوسیالیسم در این کشور   سوسیالیسم: برای شناسایی بهتر تجربه چین در مسیر رشد، به دو تجربه متفاوت دو تجربه متفاوت

متمرکز بود در حالی که سوسیالیسم چین از ابتدا بر مبنای  و شوروی باید اشاره کرد. سوسیالیسم در شوروی از نوع

ها همه امور به استان  متمرکز اداره شود،صورت غیرهآن جا که مائو از ابتدا قصد داشت این کشور ب کشاورزی بود و از

های کشور تجربه کردند. در باالترین نرخ رشد اقتصادی را فقیرترین استان واگذار شد. اتفاقی که در چین افتاد این بود که

 .تنظیر اسدر دنیا بی های چین رقم خورد؛ تحولی کهترین میزان فقرزدایی در فقیرترین استانبزرگ واقع

 

 ۱ /۹ دالر در روز بودند از حدود ۱/ ۹تعداد کسانی که در جهان زیر خط فقر مطلق  ،۱۹۹0-۲0۱۵ساله  ۲۵طی دوره 

کاهش لشکر فقیران در دنیاست. در همین دوره   میلیون نفر ۱.۱۶0میلیون نفر رسیدند که نشان دهنده  73۶میلیارد نفر به 

میلیون نفر   ۹00د کاهش یافت. برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند کمی کمتر از درص ۱0به  3۶نرخ ابتال به فقر در جهان از 

سایر کشورهای جهان نقش زیادی در این دستاورد   کاهش در شمار فقیران جهان در این دوره به چین قابل انتساب است و

حتی بیشتر شده   فریقای زیر صحرانقاط جهان فقر تقریبا تکرار شده و در بعضی مناطق مانند آ اند. چرا که در بقیهنداشته

 .است است. در چین است که فقر با سرعت محیرالعقولی کاهش پیدا کرده

 

کنیم که منحنی توزیع درآمد سال به عقب برگردیم، مشاهده می ۲00زمان  برنده بزرگ قرن بیستم: وقتی سوار بر ماشین

است. اما واگرایی جایی اتفاق افتاده که   هتری را تجربه کردهکوهانه بوده که با اندکی رشد اقتصادی شرایط بمنحنی یک یک

دستاورد رشد  کوهانه شده است. بعد از جنگ جهانی دوم برخی کشورها ازکوهانه، دویک  پس از جنگ جهانی دوم منحنی

ی توزیع درآمد گذار اتفاق نیفتاد. به همین دلیل منحنسیاست گیریمند نشدند و عبرتمند شدند و برخی دیگر بهرهبهره

نجات یافت؛ آفریقا بهره   برخی از کشورهای آمریکای التین زیر خط فقر ماندند؛ آمریکای شمالی از فقر .دوکوهانه شد

مند شد. در واقع دستاوردهای پیشرفت اقتصادی پس از  ندرت بهره چندانی از دستاوردهای قرن بیستم نبرد و آسیا هم به

جبهه »تسریع رشد«، »کاهش   برد را در سه-شد. اما پس از آن، چین توانست بازی بردمتمرکز توزیع  ۱۹7۶ جنگ تا سال

 .به پیش برد فقر« و »بهبود نابرابری« با استفاده از رشد فراگیر

 

  رود؟چین به کجا می  

 

اشکال بوده  چالش و بیرود؟ آیا رشد حاصل شده در چین بی آید این است که چین به کجا میسوالی که در اینجا پیش می

 .است؟ پاسخ خیر است

 

رشد را حفظ کند وجود ندارد. به  نهادهای پشتیبان: در وضعیت حال حاضر چین، نهادهای فراگیری که بتواند شتاب نبود

تفسیر  اند؛ به همین دلیل و بنا بهکش بودهپشتیبانی کردند عمدتا نهادهای بهره ایی که رشد را در چیناوغلو، نهادهتعبیر عجم

شود چین در ایجاد بینی مینهادهای پشتیبان رشد، پیش تواند قابل تداوم باشد. در غیاببرخی از اقتصاددانان، این رشد نمی

 .کشور کند شودنکند و ضرباهنگ رشد در این  خالقیت و نوآوری رشد

 



اصالحات سیاسی، فرهنگی و   اصالحات سیاسی و فرهنگی: علت دوم کند شدن آهنگ رشد آن است که چین نتوانسته نبود

 .کندبنابراین رشد آن به تدریج تنزل می .اجتماعی پشتیبان اصالحات اقتصادی را انجام دهد

 

فضای اقتصاد جهانی رخ خواهد  ، یک پارادوکس جالب در۲0۲0وری: تحلیل حاکی از این است که بعد از سال بهره افت

وری همراه  مولدترین نخواهد بود؛ یعنی در چین افزایش رشد با کاهش بهره ترین اقتصاد دنیاداد که طی آن، دیگر بزرگ

لمللی پول این ابینی صندوق بینپیش .شودتوان میوری کم و موتور رشد کمبود. مطابق تجزیه رشد در چین سهم بهره خواهد

  محدود خواهد شد. مطابق سناریوهای صندوق اگر چین اصالحات اساسی انجام دهد است که از این به بعد رشد چین بسیار

شود و ادامه آن مشروط به انجام می درصد کمتر ۶/ ۵درصد خواهد رسید. بنابراین قطعا رشد از  ۵/ 7رشد آن به 

 .اصالحات خواهد شد

 

نامتوازن خودش را متوازن کند. چین   کند، یعنی رشد rebalance شود که چین بایدای: گفته میخانهنامتوازن کار رشد

الشعاع صادرات کارخانه دنیا شده است. در این مدت تمام صادرات چین تحت ترینسال گذشته تبدیل به بزرگ ۴0ظرف 

زیاد دارد؛ آلودگی بسیار زیاد ایجاد   به منابع مالیای نیاز ای قرار گرفت. رشد مبتنی بر صنایع کارخانهکارخانه صنایع

 .آورد؛ و مزیت آن مبتنی بر دستمزد بسیار پایین استوجود می کند؛ سختی زیاد برای نیروی کار بهمی

 

صادر و آلودگی را وارد کرده   ای راسال گذشته صنایع کارخانه ۴0در مورد رشد چین گفته است: »چین ظرف  اکونومیست

پردازد، چون آلودگی  اش را نمیکند، هزینه آلودگیچینی را استفاده می است.« یعنی هر کسی که در سراسر دنیا محصوالت

کند ولی آلودگی مرز عبور می " است. محصول کارخانه ازای " قابل تجارتقابل تجارت" ولی محصوالت کارخانه "غیر

 .رو استروبه ماند. این وضعیتی است که چین با آندر چین می

 

 رو است، بدهی سنگین است. بدهی در چین رشدچین در آینده نزدیک با آن روبه بدهی سنگین: مساله دیگری که اقتصاد

 .سنگین است ت سرمایه مبتنی بر فاینانس خیلیخیلی زیادی داشته است، به این دلیل که انباش

 

  های چینیآموزه 

 

های گذشته نشان ایران و چین طی سال تواند داشته باشد؟ مقایسه وضعیتهایی برای ایران می اقتصاد چین چه درس  رشد

ت و کمیت زندگی، این از نظر کیفی ۲0۱8چین داشته است، با این حال در سال  دهد که ایران مسیری کامال متفاوت ازمی

تواند  از تجارب چین برای ایران نیز می اند. از این رو برخیکشور با گذر از دو مسیر متفاوت در یک نقطه به هم رسیده دو

 .مفید باشد

 

زمان اصالحات رسید، درنگ نکرد.  توان از چین گرفت این است که این کشور هنگامی کهاول: اولین درسی که می  درس

گرفت، از هدررفت زمان خودداری کرد و به استقبال را پیش می ت این کشور در زمانی که باید اصالحاتدر حقیق

 .اصالحات رفت

 

گذر کرد. چین بسیار صبورانه عمل کرد.  بینیگرایی و واقعآلیسم به عمل دوم: دومین درس این است که چین از ایده درس

آماده  شود. همیشهها دیده نمیکه در برخی از ما وجود دارد، در میان چینیغروری  چین بسیار مشتاق یادگیری است. اصال

در کشورشان مستقر کردند و ثبات سیاسی را  دو مسیره" را" dual track سال گذشته یک نظام ۴0یادگیری هستند و ظرف 

را داشتند   کرد، یعنی این باور گرفتند. چین از اینکه حقیقتی خارج از عمل وجود دارد گذر برای اصالحات اقتصادی به کار

حقیقت از واقعیت بود. یعنی هر آنچه را موفق شویم  که هر آنچه را بتوان محقق کرد واقعی است و شعارشان هم استخراج

خودشان علم دارند   دانند. آنها به ناآگاهیها بسیار به این واقف هستند که نمیحقیقت است. چینی در عمل محقق کنیم برای ما

دانند ابرقدرت جهان خواهند شد اما تا آن زمان فروتن  می وتنانه مغرورند. یعنی با غرور فروتن هستند. با اینکهو فر

 .مانندمی

 

ها  کند، آماده هستند. به تعبیر او چینیمی ها برای امتحان هر آنچه که رشد را تسریع و تولید را تسهیلسوم: چینی درس

یک نظام دو   هاشگاه اقتصادی جهان تبدیل کردند و اکسیر رقابت را کشف کردند. چینیآزمای ترینکشورشان را به بزرگ

های های مقیم خارج اتکا کردند، به خصوص از چینیچینی را در کشورشان پیاده کردند. بسیار به dual track مسیره یا



با دنیا برای چین   بدیل به دروازه ارتباطبردند و این دو کشور تانگلیسی بلند بودند بسیار بهره هنگ کنگ و سنگاپور که

 .شدند

 

سکویی کردند برای اینکه  ها سیاست رااقتصاد و سیاست را هوشمندانه تلفیق کردند. به تعبیر او، چینی هادرس چهارم: چینی

بازار عبور کنند.   گذشته حفظ کردند تا بتوانند از سوسیالیسم به نظام اقتصاد را ارتقا دهند. حزب کمونیست را ظرف پنج دهه

دنبال کردند. »مائو« را ستایش   پذیری حزب راکار کامال پارادوکسیکال انجام دادند. انعطاف سازمانی و وفق یعنی یک

  رفت. ثباتکردند ثبات سیاسی از بین میکردند. چون اگر مائو را ستایش نمی های رادیکال او را دفعکردند اما سیاست

شیائوپینگ اصالحات خود را انقالب دوم نامید  هایش را کنار گذاشتند. دنگحفظ کردند اما حرفسیاسی را با ستایش مائو 

ای را در شیرازه مربوط به مائو بود. دنگ گفت انقالب دوم را انجام خواهم داد. او یک چون در ذهن مردم انقالب اول

 .کشور به وجود آورد که از طریق آن ثبات سیاسی را حفظ کرد

 
 


