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ٚاوٙؼ چیٗ ت ٝخ ًٙتداری د٘ٚاِذ تزأپ ایٗ تٛد و ٝتز صادرات أزیىا ت ٝچیٗ تٚٝیض ٜصادرات ٔٛاد
غذایی  ٚوؾاٚرسی ٔثُ ِٛتیای عٛیا ،تؼزفٚ ٝضغ وٙذ .تؼال ٜٚدِٚت چیٗ اخاس ٜداد تا یٛاٖ ت ٝپاییٗتزیٗ
حذی و ٝتا عیاعت تا٘ه ٔزوشی خٛر درٔیآٔذ ،واٞؼ یاتذ .ایٗ وار تاػث ٔیؽٛد تا صادرات چیٙی تٝ
دالر ارساٖتز ؽٛد ٞ ٚذف افشایؼ تؼزفٝای تزأپ تز واالٞای چیٙی در تاسار أزیىا تا ؽىغت رٚتز ٚؽٛد.
ِٚی حزوت عٔٛی ٞ ٓٞغت  ٚآٖ افشایؼ چؾٍٕیز عزٔایٌٝذاری دِٚتی در وارٞای عاختٕا٘ی اعت
تا ٔٛخة افشایؼ تِٛیذ داخّی ؽذ ٚ ٜت ٝایٗ تزتیة تا ٞز واٞؾی در صادرات ٔماتّ ٝؽٛد .عیاعت دِٚت
در افشایؼ عزٔایٌٝذاریٞا تٔ ٝمذار سیادی دروٕه ت ٝالتصاد چیٗ و ٝاس پیآٔذٞای روٛد تشري عاِٟای
 8992-90درأاٖ تٕا٘ذٛٔ ،فك تٛد ٜاعت .درحاِی و ٝاغّة التصادٞای ػٕذ ٜعزٔایٝداری تا واٞؼ تِٛیذ
ّٔی  ٚعزٔایٌٝذار ی ٔٛاخ ٝؽذ ٜتٛد٘ذ التصاد چیٗ ت ٝرؽذػ ادأ ٝداد .در  8990ؤ ٝتٛعط ٔیشاٖ رؽذ
دروؾٛرٞای پیؾزفت ٝعزٔایٝداری  4.3درصذ واٞؼ یافت ٝتٛد ٘زخ رؽذ التصادی چیٗ  0.9درصذ تٛد.
تٟٙا یه التصاد عزٔایٝدار ی دیٍز ٘ ٓٞزخ رؽذ ٔثثت داؽت ،اعتزاِیا  -التصادی و ٝت ٝؽذت ٚاتغت ٝتٝ
صادرات ٔٛاد اِٚیٝی خٛد ت ٝالتصاد درحاَرؽذ چیٗ اعت.
عایٕ ٖٛرٖ ِٛییظ  -و ٝیه التصادداٖ ؽٙاختٝؽذٜی ویٙشی در تزیتا٘یاعت  ٚتالي٘ٛیغی ٓٞ
ٔیوٙذ ٔذػی ؽذ وٛٔ ٝفمیت چیٗ در تزاتز روٛد تشري د٘ ٚىت ٝرا ٘ؾاٖ ٔیدٞذ٘ .خغت ،ایٗ عیاعت
ریا ضت التصادی تٛد وٛٔ ٝخة ظٟٛر ٌ ٚغتزػ روٛد تشري  ٚپظ آٌٖا ٜر٘ٚك تی خاٖ پظ اس آٖ ؽذ.
د ،ْٚایٗ عیاعتٞای ویٙشی  -یؼٙی ٞشیٞٝٙای دِٚتی  ٚوغزی تٛدخ - ٝتٛد وٛٔ ٝخة ؽذ تا چیٗ اس
ظٟٛر روٛد خٌّٛیزی وٙذ.
تزدیذی ٘یغت و ٝپظ اس یه روٛد خذی در عزٔایٌٝذاری  ٚتِٛیذ در تخؼ عزٔایٝداری
التصادٞای ػٕذ ٜعزٔایٝداری در  8992-90واعتٗ تیؼتز اس ٞشیٞٝٙای دِٚتی تاػث ٚخأت تیؼتز
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اٚضاع ٔیؽٛد .ت ٝایٗ تؼثیز« ،ریاضت التصادی» عیاعت غّطی تٛد و ٝاغّة دِٚتٞا درپیؼ ٌزفتٝا٘ذ.
ِٚی ٕٞاٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدر ٔماالت ٔتؼذد تحث وزدٜاْ ٘ ٝآٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝویٙشٌزاٞا تاٚر دار٘ذ عیاعت ریاضت
التصادی اس ٘ظز ٔٙطك التصادی ٘ؾا٘ٝی خ ٖٛٙالتصادی ٘یغت تّى ٝیه اعاط ٔٙطمی دارد یؼٙی تا ٘زخ
عٛدآٚری ٘اچیش در تخؼ عزٔایٝداریٞ ،شیٞٝٙا تایذ واٞؼ یاتذ  ٚاس خّٕ ٝتایذ ٔاِیات عتا٘ی اس تخؼ
عزٔایٝداری واٞؼ یاتذ .تؼال ٜٚتخؼ ٔاِی  ٓٞتایذ وٕهٞای ٔاِی دریافت وٙذ ٚ .ایٗ تٔٝزاتة تٟتز اعت
و ٝایٗ اٞذاف تا واعتٗ اس ٞشیٞٝٙای دِٚتی  ٚعزٔایٌٝذار ی ت ٝدعت آیذ تا تا افشٚدٖ تزٔاِیاتٞاٚ .
افشایؼ چؾٍٕیز در تذٞیٞا ی دِٚتی و ٝتٞ ٝز حاَ اتفاق افتاد تایذ ت ٝؽىُ  ٚؽیٜٛای تحت وٙتزَ لزار
تٍیزد.
أا درتارٜی ایٗ ادػا وٞ ٝشیٞٝٙای دِٚتی تیؼتز تاػث خزٚج التصاد اس ؽزایط روٛدی ٔیؽٛد چٝ
ٔیتٛاٖ ٌفت؟ رٖ ِٛییظ ٔیٌٛیذ «چیٗ ٕ٘ٝ٘ٛی خٛتی اس ایٗ ایذ ٜدر ػُٕ اعت .درتار ٜی ٕٝٞی ٔخاِفا٘ی
و ٝپیؼ ٍ٘زی وزد ٜا٘ذ و ٝؽاٞذ فاخؼٔ ٝاِی خٛاٞیٓ تٛد اٌز چٙیٗ تؾٛد چٔ ٝیتٛاٖ ٌفت؟ اِثت ٝو ٝچٙذ
عاَ تؼذ ؽاٞذ یه تحزاٖ خش ئی تٛدیٓ ِٚی دؽٛار اعت آٖ را ت ٝتز٘أٞٝای ػٕذی دِٚت تزای تحزیه
التصاد ٔزتثط وٙیٓ  ٚتؼال ٜٚایٗ تحزاٖ خشئی اثزات سیادی رٚی ٘زخ رؽذ چیٗ ٘ذاؽت .درتارٜی عٍٙیٙی
تاری و ٝایٗ تز٘أٞٝا ی ػٕذی تحزیه رؽذ التصادی تزای ٘غُٞا ی تؼذی ت ٝخا خٛاٞذ ٌذاؽت چٝ
ٔیؽٛد ٌفت؟ در ٘تیدٝی ایٗ تز٘أٞٝا چیٗ او ٖٛٙیه ٘ظاْ را ٜآٙٞی عزیغاِغیز دارد  ٚعاخت ٌ ٚغتزػ
أىا٘ات را ٜآ ٗٞرا در خٟاٖ رٞثزی ٔیوٙذ».
پظ ٔؾاٞذٔ ٜیوٙیذ ت ٝادػای رٖ ِٛییظٕٞ ،اٖ طٛر و ٝچیٙیٞا ٘ؾاٖ داد٘ذ عیاعتٞای ویٙشی
ٔؤثز اعتِٚ .ی عؤاَ ایٗ اعت و ٝآیا ایٗ عیاعتٞا تٚٝالغ ویٙشی تٛد٘ذ؟ اٌز تخٛاٞیٓ دلیك عخٗ تٍٛییٓ
عیاعتٞا ی ویٙشی تزای ٔذیزیت در عطح التصاد والٖ یؼٙی افشایؼ ٞشیٞٝٙای دِٚتی (تٝاصطالح ػذٜای
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را اعتخذاْ وٙیٓ تا چاِ ٝتىٙٙذ  ٚتؼذ ؽٕاری دیٍز و ٝآٖ را پزوٙٙذ) تزای ایٗ وٛٔ ٝخة تحزیه  ٚتؾٛیك
تخؼ عزٔایٝدارا٘ ٝتؾٛد و ٝؽزٚع ت ٝعزٔایٌٝذار ی تىٙٙذ  ٚخا٘ٛارٞا ؤ ٝصزف را ت ٝخای پظا٘ذاس
افشایؼ تذٙٞذ  ٕٝٞ ٚایٗٞا  ٓٞلزار اعت اس طزیك «ضزیة فشایٙذ »ٜاتفاق تیفتذ.
اِث ت ٝو ٝویٙش حتی فزاتز رفت  ٚاس «اختٕاػی وزدٖ عزٔایٌٝذاری» تٝػٛٙاٖ آخزیٗ حزت ٝعخٗ
ٌفتِٚ .ی ٚالؼیت ایٗ اعت وٞ ٝیچ دِٚتی و ٝادػای اػتماد ت ٝعیاعتٞا ی ویٙشی دارد ٞزٌش ت ٝچٙیٗ
واری دعت ٘شد ٜاعت ( اٌز ایٗ عخٗ ت ٝایٗ ٔؼٙا تاؽذ و ٝعزٔایٌٝذاری دِٚتی ت ٝخای عزٔایٌٝذاری
عزٔایٝداراٖ تٙؾیٙذ) .درٚالغ رٖ ِٛییظٞای ایٗ خٟاٖ ٞزٌش ایٗ ایذ ٜرا تیاٖ ٘ىزدٜا٘ذ و ٝخٛاعتار
ّٔیوزدٖ یا اختٕاػیوزدٖ تخؼ عزٔایٝدارا٘ ٝتاؽٙذ .تزای آٖٞا عیاعت ویٙشی یؼٙی ٞشیٞٝٙای دِٚتی
تزای تؾٛیك ٌ ٚغتزػ تماضا.
عیاعت چیٗ در ػىظاِؼُٕ ت ٝروٛد تشري تٟٙا «تحزیه ٔاِی» ت ٝتؼثیزی ویٙشی ٘ثٛد تّى ٝؽأُ
عزٔایٌٝذاری دِٚت در التصاد  ٓٞتٛد .درٚالغ آٖ چ ٝو ٝتٛد «اختٕاػیوزدٖ عزٔایٌٝذاری» تٛد .ػأُ
وّیذی در ایٗخا ٕٞاٖ طٛر و ٝدر ٔٛارد ٔىزر تیاٖ داؽتٝاْ عزٔایٌٝذاری تٛد ٘ٔ ٝصزف  ٚیا ٞز٘ٛع
افشایؼ ٞشیٞٝٙای دِٚتی .ػأُ اصّی پیؼتز٘ذٜی روٛد تشري در أزیىا ایٗ تٛد و ٝعزٔایٌٝذاری تخؼ
عزٔایٝدار ی عمٛط وزد ٜتٛد ٘ ٝایٗ و ٝػّتاػ واٞؼ ٔصزف در٘تیدٝی ریاضت التصادی تٛد ٜتاؽذ.
در ار ٚپا  ٓٞواٞؼ درتِٛیذ ٘اخاِص داخّی ت ٝخاطز عمٛط عزٔایٌٝذاری ثاتت تٛد.
ٕٞاٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝخاٖ راط در ٚتالي خٛد درٕٞاٖ ٔٛلغ ٘ٛؽت« ،چیٗ درٚالغ تصٛیز أزیىا در آییٝٙ
اعت ،اٌز ػّت روٛد تشري در أزیىا یه واٞؼ ٔحغٛط در عزٔایٌٝذاری ثاتت تاؽذ اختٙاب چیٗ اس
روٛد  ٚرؽذ عزیغ التصادی درآٖ در ٚالغ ت ٝخاطز افشایؼ عزٔایٌٝذاری ثاتت تٛد .درٔماتُ ایٗ ٘تایح
ٔتفاٚت دِیُ تفاٚت در ؽیٜٛی ػّٕىزد التصاد أزیىا  ٚچیٗ در ط َٛتحزاٖ ٔاِی رٚؽٗ ٔی ؽٛد».
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ِٚی رٖ ِٛییظ تز ایٗ ٌٕاٖ اعت و ٝعیاعتٞا ی ویٙشی ٔیتٛا٘غت ٔؤثز تاؽذ  ٚایٗ درٚالغ «ػذْ
دٚرا٘ذیؾی» دِٚتٞا در التصادٞای ػٕذٜی عزٔایٝدار ی تٛد و ٝدعت ت ٝػُٕ ٘شد٘ذ  ٚت ٝػٛض ریاضت
التصادی را تحٕیُ وزد٘ذ.
ایٗ ٚالؼیت دارد و ٝدِٚتٞا در التصادٞای ػٕذٜی عزٔایٝداری اس ٕ٘ٝ٘ٛی چیٗ تثؼیت ٘ىزد٘ذ
اسخّٕ ٝت ٝدِیُ ایٗ و ٝاس ٘ظز ایذئِٛٛصی ٔخاِف عزٔایٌٝذاری دِٚتی ٞغتٙذ  -درٚالغ اِٚیٗ لذٔی وٝ
دراخزای ریاضت التصادی تزداؽتٙذ واعتٗ اس پزٚصٜٞای عزٔایٌٝذاری دِٚتی تٛد و ٝعزیغتزیٗ را ٜتزای
واعتٗ اس ٞشیٞٝٙای ػٕٔٛی اعت.
ِٚی ػّت اصّی ٘ ٝایذئِٛٛصی تٛد  ٝ٘ ٚػذْ دٚرا٘ذیؾیٚ .الؼیت ایٗ اعت و ٝتز٘أٞٝای تحزیه
التصادی ویٙشی در التصادعزٔایٝداری و ٝعٛدآٚری عزٔایٌٝذاری پاییٗ اعت  ٚتٕٞ ٝیٗ خاطز ٔیشاٖ
عزٔایٌٝذاری ر٘ٚذ ٘شِٚی دارد وار ٕ٘یوٙذ .در حاِی و ٝع ٟٓعزٔایٌٝذاری دِٚتی در تِٛیذ ٘اخاِص
داخّی تٟٙا  4درصذ اعت در ٔمایغ ٝتا ع ٟٓعزٔایٌٝذاری تخؼ عزٔایٝدارا٘ ٝو ٝتیؼ اس  91درصذ
اعت ،ع ٟٓدِٚتی تایذ تطٛر چؾٍٕیزی افشایؼ یاتذ تا ٔؤثز تاؽذ« .تحزیه عزٔایٌٝذاری عزٔایٝداراٖ» تا
٘زخ تٟزٜی پاییٗ ٞ ٚشیٞٝٙای رفا ٜاختٕاػی وافی ٘یغت .عزٔایٌٝذاری عزٔایٝداراٖ تایذ تا عزٔایٌٝذاری
«اختٕاػیؽذ»ٜی دِٚتی خایٍشیٗ ؽٛد .تٟٙا در ط َٛالتصاد خٍٙی عاَٞای  9039-31تٝطٛر ٔٛلت ایٗ
اتفاق افتاد .در ط َٛد ٜعاَ ٌذؽت ٝدرأزیىا ،ارٚپا  ٚصاپٗ ایٗ عزٔایٝداراٖ تٛد٘ذ و ٝتزاعاط عٛد ٝ٘ ٚ
ر٘ٚك التصادی درتارٜی عزٔایٌٝذاری  ٚاؽتغاَ تصٕیٓ ٌزفتٙذ .در٘تید ،ٝعیاعت «اعٟاَ پِٛی»
) ٚ (Quantitative Easingتحزیهٞا ی ٔاِی  -د ٚعیاعت ػٕذٜی ویٙشی  -تأثیزی ٘ذاؽت .تزػىظ
در چیٗ عزٔایٌٝذاری ثاتت ت ٝؽذت افشایؼ یافت آٖ  ٓٞت ٝایٗ دِیُ و٘ ٝیزٚی ٔحزوٝػ یه تز٘أٝ
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ٔؾخص تٛد تزای عزٔایٌٝذاری دِٚتی  ٚاعتفاد ٜاس تا٘ه ٞای دِٚتی و ٝوٛؽیذ٘ذ تغٟیالت ٔاِی دراختیار
وٕپا٘یٞا را ٌغتزػ تذٙٞذ.
ایٗ تفاٚت تیٗ عیاعتٞای ویٙشی در یه التصاد عزٔایٝداری  ٚعزٔایٌٝذاری دِٚتی درچیٗ لزار
اعت تار دیٍز ٔحه تخٛرد .اغّة التصاددا٘اٖ خزیاٖ اصّی پیؼتیٙی ٔیوٙٙذ و ٝچیٗ لزار اعت اس خًٙ
تداری أزیىای تزأپ صذٔ ٝتثیٙذ ٘ ٚزخ رؽذػ واٞؼ یاتذ درٚالغ خطز تاِم ٜٛای ٚخٛد دارد و ٝؽاٞذ
روٛد ٘اؽی اس ٌغتزػ لزض تاؽیِٓٚ .ی ٔمأات چیٙی تا تٕٞ ٝیٗ خا دعت ت ٝالذاْ سدٜا٘ذ .وغزی تٛدخٝ
ٔؼِٕٛی (ٔحزنٞای ٔاِی) تا تأٔیٗ ٔاِی دِٚتی پزٚصٜٞای عزٔایٌٝذاری ٕٞزا ٜؽذ ٜاعت ( خط آتی در
ٕ٘ٛدار)

تخؼ ػٕذ ٜای اس ٔٙاتغ دِٚتی اس فزٚػ سٔیٗ تٚٝعیّٝی دِٚتٞا ی ٔحّی فزأ ٓٞی ؽٛد .اس طزیك
تأٔیٗ ٔاِی تٚٝعیّٝی دِٚتٞای ٔحّی ،آٖٞا ت ٝعاختٕاٖ خاد ،ٜخا٘ ٚ ،ٝحتی ؽٟز دعت سد ٚ ٜسٔیٗٞا را
ت ٝخا٘ ٝعاسٞا فزٚختٝا٘ذِٚ .ی ت ٝطٛر ٔغتمیٓ ٙٔ ٓٞاتغ ٔاِی اس دِٚت ٔزوشی تأٔیٗ ٔیؽٛد (.)%29
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ٔیتٛا٘ یٓ ا٘تظار داؽت ٝتاؽیٓ و ٝایٗ ٘ٛع تأٔیٗ ٔاِیٞا تیؼتز تؾٛد  ٚپزٚصٜٞای عزٔایٌٝذاری
ٌغتزػ یاتذ اٌز صادرات چیٗ در ٘تیدٝی خ ًٙتداری أزیىا واٞؼ یاتذ .درحاِی و ٝالتصادٞای
ػٕذٜی عزٔایٝداری حاَ  ٚرٚس خٛؽی ٘ذار٘ذ ،عزٔایٌٝذاری دِٚتی در چیٗ التصاد را ت ٝخّ ٛخٛاٞذ تزد.

منبع اصلی
Michael Roberts, China’s “Keynesian” Policies

7

