
 مناطق آزاد تجاری چگونه چین را »ابرقدرت« کردند؟ 

 

 

 

 

برابر منطقه آزاد   ۶۱بندر شنزن  برابر منطقه آزاد شنزن چین است. اما ظرفیت تجاری ۷۰۰منطقه آزاد چاربهار،  مساحت

است که اکنون به یکی از بزرگترین مناطق آزاد تجاری جهان تبدیل شده و   چابهار است! منطقه آزاد شنزن، بندر ماهیگیری

 .برابر شده است ۱۰۰دهه  ۳سرانه شهروندانش طی  درآمد

 

تبدیل چین به ابرقدرت   د تجاری چین، دردهد که سهم مناطق آزادر این گزارش به این سوال جواب می نیوز،تجارت

اند و وضعیت مناطق آزاد ایران  مناطق آزاد تجاری بزرگ تبدیل شده اند، کدام بنادر جهان بهاقتصادی جهان چه نقشی داشته

 چگونه است؟

 

 مناطق آزاد از کجا پیدا شدند؟

شوند(، مناطقی از خاک یک  می میدههم نا SEZ که به اختصار Special Economic Zones) ویژه اقتصادی مناطق

متفاوت از سرزمین اصلی است. هدف از ایجاد این مناطق )به شرط   کشور هستند که قوانین و شرایط تجارت در آنها،

های شغلی فرصت  تقریباً مشخص است: بهبود »تراز تجاری«، جذب »سرمایه مستقیم خارجی« و »ایجاد کارکرد درست(،

 .«افتهیدر مناطق کمتر توسعه

 

 Deng) «دنگ شیائوپینگ» :مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با یکی از نوابغ حوزه سیاست شروع شده است داستان

Xiaoping) میالدی، سکان رهبری چین را در دست داشت و   ۱۹۸۹سال  تا ۱۹۷۸، رهبر اسبق چین. شیائوپینگ از سال

 .شتچین به شکل امروزی آن را گذا طی این مدت، بنیان قدرت

 

میالدی، »شیائوپینگ«   ۱۹۷۶ای و پر حاشیه چین در سال  ، رهبر افسانه(Mao Zedong) «مائو تسه تونگ» پس از مرگِ

 .چیِن کمونیست به سمت یک اقتصاد آزاد را در دست گرفت به تدریج از پلکان قدرت در چین باال رفت و سکان رهبری

 

میالدی، چندان از اقتصاد   ۱۹۷۰دهه   شد و درصول سوسیالیستی اداره میپیش از آن، چین اقتصادی بسته بود که با ا تا

آرام   نبود. با این همه، چیِن تحت رهبرِی »شیائوپینگ«، به تدریج و بسیار آرام تربرابر کمتر( بزرگ ۳۰ایران )با جمعیتی 

آن ریشه دواندند. یکی از این ساز و  در اقتصاد از آن اصول سوسیالیستِی اولیه فاصله گرفت و ساز و کارهای اقتصاد بازار

زمان، اجرا   بود که تجارت در آنها بر اساس اصول پذیرفته شده در »بلوِک غرب« در آن کارهای جدید هم ایجاد مناطقی

 .شدمی

 د باچین، تبدیِل تدریجی یک اقتصاد دولتِی به شدت بسته به یک اقتصاد آزا نکته جالب توجه در مورد پیدایش مناطق آزاد در

 .محور در طول چند دهه است-صادرات شدن این اقتصاد به یک اقتصادتوانایی جذب سرمایه خارجی و البته بدل

 

باالترین توانایی واردات  اقتصاد آزاد در چین، از سواحل شرقی این کشور شروع شد، یعنی همان مناطقی که تر اینکهجالب

 .شدندبنادری تجاری محسوب می ،ها پیشو صادرات در آنها نهفته بود و از قرن 

 

شرق این کشور  تر از غرب آن است و بخش عمده جمعیت چین هم دریافتهشرق چین به شدت توسعه حتی همین امروز هم،

های بایر در مرتفع هیمالیا در غرب و جنوب و دشت هایساکن است. مناطق شرقی چین، به دلیل آنکه در میان رشته کوه

 .هم منتظر توسعه بیشتر هستند اند، هنوزشمال محصور شده

 

ویژه تدوین شده است. به  هایمنطقه آزاد تجاری و اقتصادی دارد که برای برخی از آنها ماموریت ۲۰۰ چین امروز بیش از

ماموریت دارند صرفا سرمایه خارجی جذب کنند، برخی دیگر مامور   عنوان نمونه، برخی از مناطق آزاد تجاری در چین

یافته شکل مناطق کمتر توسعه های شغلی درهستند و برخی هم برای ایجاد فرصت  (IT همچون) هایی خاصفناوری هتوسع

 .اندگرفته
 


