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لف
دکترابوا ضلعلمائیفر

بیش از چهار دهه
تحول ،سرعت ،تنظیم چرخه اقتصادی چین


از مدل استالینی تا اصالحات و گشایش درها ()1949-1978



ارتش اقتصادی ،ناکامی در عرصه اقتصادی80 ،درصد زیر خط فقر،



سیاست دنگی شروع معجزه اقتصادی( )1978 -2008



بهره گیری از مزایای جهانی شدن ،تکیه بر مزیت های اقتصادی



نگاه به داخل و تقویت بنیانهای داخلی()2008-2012



بحران اقتصاد جهانی ،بهره گیری از وسعت کشور تبدیل تهدید به فرصت (توسعه مناطق عقب
ماند و تالش برای ایجاد توازن در داخل)



ثبیت جایگاه و گذر از تله طبقه متوسط ()2012-2020



گشایش فصل جدید در عرصه سیاسی و اقتصادی ،رویای چینی

نخبگان نسل پنجم
دستیابی به جامعه نسبتا توسعه یافته

 مبارزه با فساد به منظور زمینه سازی برای انجام اصالحات
 آلودگی شدید محیط زیست ،افزایش مازاد تولید در حوزههای صنایع سنتی ،کمبود کارگر ارزانقیمت ،کاهش نقش صادرات
در رشد اقتصادی ،تالش برای تحریک مصرف داخلی و تکیه برآن ،تشویق نوآوری و خالقیت و...

 سیاست نیونرمال:
 حرکت از رشد اقتصادی باال به یک رشد اقتصادی با سرعت متوسط ولی باثبات بیشتر


بهیهسازی و بهبود ساختار اقتصادی انتقال از یک اقتصاد سرمایهمحور به سمت اقتصاد مبتنیبر نوآوری و خالقیت.



گذر از مرحلة «اقتصاد صنعتی» به مرحلة «فراصنعتی»

 باال بردن توان هماوردی با پیشرفتهترین اقتصادهای جهان

پاندمیک کرونا
 تسریع در فرایندهای بین المللی


سرعت در منطبق سازی با شرایط جدید



ایده چرخه دوگانه

چرخه دوگانه

 چرخ داخلی که به فعالیت های داخلی اقتصاد اشاره دارد
 چرخه خارجی که به ارتباطات اقتصادی چین به جهان خارج مربوط می
شود.

چرخه داخلی در شرایط کرونایی


رویای چینی



تغییر موازنه اقتصاد جهانی به نفع چین



افزایش سرانة رشد ناخالص داخلی بین سالهای  2010تا  2020به میزان دوبرابر



دستیابی به «جامعة نسبتاً مرفه»



تالش برای فرار از تله طبقه متوسط



قرار گرفتن  121شرکت چینی در فهرست  500شرکت برتر جهان



نخستین صادر کننده جهان با  2تریلیون  499میلیارد دالر صادرات امریکا در مقام دوم با 1
تریلیون  645میلیارد دالر

در سطح منطقه ای
 کالن استراتژی کمربند راه
 ایجاد توازن بین شرق و غرب کشور
 تحکیم قدرت بری و تقویت حضور بحری( قطار پرسرعت)


تحکیم امنیت داخلی ،دستیابی به بازار جهانی ،همگون سازی رشد اقتصادی با تدابیر ژئوپلتیکی و تقسیم
کار بین المللی

آسیا مرکز ثقل اقتصاد جهانی

 پاندمی کرونا ،افزایش سهم شرق آسیا در اقتصاد جهانی
 افزایش از  29/4درصد در سال  2019به  33/4درصد درسال 2025
 کاهش سهم امریکا طی همین دوره از  24/5درصد در سال  2019به  17/9درصد در سال 2025
موازنه روابط بین الملل به نفع شرق آسیا


اگر می خواهی ثروتمند شوی اول همسایه ات را ثروتمند کن

چهادهمین برنامه پنج ساله و چین در سال 2035



جابه جایی در دستیابی به مقام اول اقتصاد جهانی از سال  2035به 2028



تدوام رشد اقتصادی بین  2021-2025با نرخ ساالنه 5/7



 2026-2030با نرخ  3/9درصد



در حالیکه امریکا در صورت احیا شدن اقتصاد در سال  2021از نرخ رشد  1/9و پس از آن از نرخ 1/6
درصدی رشد برخودار خواهد شد.



برآوردها حکایت از آن دارد که چین با نرخ رشد  3/5درصد در ظرف  10سال و با نرخ رشد  2/3درصد
سریعتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در ظرف  15سال می تواند از امریکا پیشی بگیرد.

الزامات داخلی
 تحریک مصرف داخلی و افزایش نقش آن در رشد اقتصادی (در حال حاضر  55درصد از رشد ناخالص داخلی کشور بر
عهده بخش داخلی است)
 افزایش درآمد سرانه و امنبت بخشی جهت هزینه آن ( سرانه تولید ناخالص داخلی چین در سال  2019از مرز  10هزار
دالر عبور کرد).

 مناسب سازی ساختار اقتصادی ،کاستن از کمیت و افزودن بر کیفیت رشد اقتصادی
 تمر کز بر نوآوری ،اقتصاد دیجیتال (توسعه 5جی) سرمایه گذاری در انرژیهای پاک ،فن آوری برتر
 حفظ نیروی کار جوان و ارزان به مثابه موتور رشد اقتصادی

 توزیع منصفانه ثروت و استحکام ثبات سیاسی .

عرصه خارجی
 ایجاد پیرامون اقتصادی و ارتقاء در محنی لبخند( کمربند -راه)


نهایی شدن  RCEPدر ماه نوامبر  . 2020یک سوم از تجارت خارجی چین را به خود
اختصاص خواهد داد.



عبرت آموزی از گذشته ضمن تکیه بر ایستارهای بومی



درانداختن هنجارهایی نو و حفظ تفاوتها با هژمون فعلی جهان

با تشکر فراوان
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