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صادرات ٔٛاد  ٚیضٜ تٝصادرات أزیىا تٝ چیٗ  چیٗ تٝ خًٙ تداری دٚ٘اِذ تزأپ ایٗ تٛد وٝ تز ٚاوٙؼ

تزیٗ ٗ یتؼالٜٚ دِٚت چیٗ اخاسٜ داد تا یٛاٖ تٝ پای. ٚ وؾاٚرسی ٔثُ ِٛتیای عٛیا، تؼزفٝ ٚضغ وٙذ ییغذا

تا صادرات چیٙی تٝ  ؽٛد ٔیایٗ وار تاػث . واٞؼ یاتذآٔذ،  درٔی خٛر تا٘ه ٔزوشی تا عیاعتحذی وٝ 

 . ؽٛدواالٞای چیٙی در تاسار أزیىا تا ؽىغت رٚتزٚ  ای تزأپ تز تز ؽٛد ٚ ٞذف افشایؼ تؼزفٝ دالر ارساٖ

در وارٞای عاختٕا٘ی اعت  یی دِٚتٌذار عزٔایِٝٚی حزوت عٛٔی ٞٓ ٞغت ٚ آٖ افشایؼ چؾٍٕیز 

عیاعت دِٚت . واٞؾی در صادرات ٔماتّٝ ؽٛد ٞز تا تٝ ایٗ تزتیة یؼ تِٛیذ داخّی ؽذٜ ٚتا ٔٛخة افشا

آٔذٞای روٛد تشري عاِٟای  تٝ ٔمذار سیادی دروٕه تٝ التصاد چیٗ وٝ اس پی ٞا یٌذار عزٔایٝدر افشایؼ 

اٞؼ تِٛیذ ی تا ودار عزٔایٝدرحاِی وٝ اغّة التصادٞای ػٕذٜ . ٔٛفك تٛدٜ اعت درأاٖ تٕا٘ذ، 90-8992

وٝ ٔتٛعط ٔیشاٖ رؽذ  8990 در. ی ٔٛاخٝ ؽذٜ تٛد٘ذ التصاد چیٗ تٝ رؽذػ ادأٝ دادٌذار عزٔایّٝٔی ٚ 

. درصذ تٛد 0.9درصذ واٞؼ یافتٝ تٛد ٘زخ رؽذ التصادی چیٗ 4.3ی دار عزٔایٝدروؾٛرٞای پیؾزفتٝ 

التصادی وٝ تٝ ؽذت ٚاتغتٝ تٝ  - ی دیٍز ٞٓ ٘زخ رؽذ ٔثثت داؽت، اعتزاِیادار عزٔایٝتٟٙا یه التصاد 

 . رؽذ چیٗ اعت خٛد تٝ التصاد درحاَی  صادرات ٔٛاد اِٚیٝ

٘ٛیغی ٞٓ  تالي ٚتزیتا٘یاعت  ویٙشی در ی ؽذٜ یه التصادداٖ ؽٙاختٝ وٝ - ظییعایٕٖٛ رٖ ِٛ

، ایٗ عیاعت ٘خغت. دٞذ ٔی٘ؾاٖ  ٘ىتٝ را ٔذػی ؽذ وٝ ٔٛفمیت چیٗ در تزاتز روٛد تشري دٚ وٙذ ٔی

. خاٖ پظ اس آٖ ؽذ ٌاٜ رٚ٘ك تی ضت التصادی تٛد وٝ ٔٛخة ظٟٛر ٚ ٌغتزػ روٛد تشري ٚ پظ آٖریا

 وٝ ٔٛخة ؽذ تا چیٗ استٛد  - ی دِٚتی ٚ وغزی تٛدخٝٞا یؼٙی ٞشیٙٝ - ی ویٙشیٞا ایٗ عیاعتدْٚ، 

 . ذوٙظٟٛر روٛد خٌّٛیزی 

ی دار عزٔایٝخؼ ی ٚ تِٛیذ در تٌذار عزٔایٝتزدیذی ٘یغت وٝ پظ اس یه روٛد خذی در 

 تز تیؼی دِٚتی تاػث ٚخأت ٞا اس ٞشیٙٝ تز تیؼواعتٗ  8992-90ی در دار عزٔایٝالتصادٞای ػٕذٜ 
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. ا٘ذ پیؼ ٌزفتٝدر ٞا عیاعت غّطی تٛد وٝ اغّة دِٚت« ریاضت التصادی»تٝ ایٗ تؼثیز، . ؽٛد ٔیاٚضاع 

ٌٛ٘ٝ وٝ ویٙشٌزاٞا تاٚر دار٘ذ عیاعت ریاضت  ٘ٝ آٖ اْ ٌٛ٘ٝ وٝ در ٔماالت ٔتؼذد تحث وزدٜ ِٚی ٕٞاٖ

خٖٙٛ التصادی ٘یغت تّىٝ یه اعاط ٔٙطمی دارد یؼٙی تا ٘زخ ی  التصادی اس ٘ظز ٔٙطك التصادی ٘ؾا٘ٝ

عتا٘ی اس تخؼ  تایذ واٞؼ یاتذ ٚ اس خّٕٝ تایذ ٔاِیات ٞا ی، ٞشیٙٝدار عزٔایٝعٛدآٚری ٘اچیش در تخؼ 

ٔزاتة تٟتز اعت  ٚ ایٗ تٝ. ذوٙی ٔاِی دریافت ٞا ؼ ٔاِی ٞٓ تایذ وٕهتؼالٜٚ تخ. ی واٞؼ یاتذدار عزٔایٝ

ٚ . ٞا ی تٝ دعت آیذ تا تا افشٚدٖ تزٔاِیاتٌذار عزٔایٝی دِٚتی ٚ ٞا تا واعتٗ اس ٞشیٙٝ وٝ ایٗ اٞذاف

ای تحت وٙتزَ لزار  ی دِٚتی وٝ تٝ ٞز حاَ اتفاق افتاد تایذ تٝ ؽىُ ٚ ؽیٜٛٞا افشایؼ چؾٍٕیز در تذٞی

 . زدتٍی

چٝ  ؽٛد ٔیتاػث خزٚج التصاد اس ؽزایط روٛدی  تز تیؼی دِٚتی ٞا ایٗ ادػا وٝ ٞشیٙٝی  درتارٜأا 

ٔخاِفا٘ی  ی ٕٞٝی  درتارٜ. خٛتی اس ایٗ ایذٜ در ػُٕ اعت ی چیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ» ٌٛیذ ٔیظ ییٌفت؟ رٖ ِٛ تٛاٖ ٔی

ٌفت؟ اِثتٝ وٝ چٙذ  تٛاٖ ٔیچٝ ٍ٘زی وزدٜ ا٘ذ وٝ ؽاٞذ فاخؼٝ ٔاِی خٛاٞیٓ تٛد اٌز چٙیٗ تؾٛد  وٝ پیؼ

ی ػٕذی دِٚت تزای تحزیه ٞا تٛدیٓ ِٚی دؽٛار اعت آٖ را تٝ تز٘أٝ یئعاَ تؼذ ؽاٞذ یه تحزاٖ خش

عٍٙیٙی ی  درتارٜ. اثزات سیادی رٚی ٘زخ رؽذ چیٗ ٘ذاؽت یئالتصاد ٔزتثط وٙیٓ ٚ تؼالٜٚ ایٗ تحزاٖ خش

ی تؼذی تٝ خا خٛاٞذ ٌذاؽت چٝ ٞا تزای ٘غُی ػٕذی تحزیه رؽذ التصادی ٞا تاری وٝ ایٗ تز٘أٝ

اِغیز دارد ٚ عاخت ٚ ٌغتزػ  آٞٙی عزیغ چیٗ اوٖٙٛ یه ٘ظاْ راٜ ٞا ایٗ تز٘أٝ ی ٌفت؟ در ٘تیدٝ ؽٛد ٔی

 .«وٙذ ٔیدر خٟاٖ رٞثزی را أىا٘ات راٜ آٞٗ 

ی ویٙشی ٞا ٘ؾاٖ داد٘ذ عیاعت ٞا طٛر وٝ چیٙی ظ، ٕٞاٖیییذ تٝ ادػای رٖ ِٛوٙ ٔیپظ ٔؾاٞذٜ 

ٓ ییتخٛاٞیٓ دلیك عخٗ تٍٛ ٚالغ ویٙشی تٛد٘ذ؟ اٌز تٝ ٞا اَ ایٗ اعت وٝ آیا ایٗ عیاعتؤِٚی ع. اعت ٔؤثز

ای  اصطالح ػذٜ تٝ)ی دِٚتی ٞا ی ویٙشی تزای ٔذیزیت در عطح التصاد والٖ یؼٙی افشایؼ ٞشیٙٝٞا عیاعت
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تزای ایٗ وٝ ٔٛخة تحزیه ٚ تؾٛیك ( وٙٙذرا پز  را اعتخذاْ وٙیٓ تا چاِٝ تىٙٙذ ٚ تؼذ ؽٕاری دیٍز وٝ آٖ

ا٘ذاس  ی تىٙٙذ ٚ خا٘ٛارٞا وٝ ٔصزف را تٝ خای پظٌذار عزٔایٝا٘ٝ تؾٛد وٝ ؽزٚع تٝ دار عزٔایٝتخؼ 

 . اتفاق تیفتذ« فشایٙذٜضزیة »ٞٓ لزار اعت اس طزیك  ٞا افشایؼ تذٞٙذ ٚ ٕٞٝ ایٗ

آخزیٗ حزتٝ عخٗ  ػٙٛاٖ تٝ «یٌذار عزٔایٝاختٕاػی وزدٖ »تٝ وٝ ویٙش حتی فزاتز رفت ٚ اس اِث

ی ویٙشی دارد ٞزٌش تٝ چٙیٗ ٞا ِٚی ٚالؼیت ایٗ اعت وٝ ٞیچ دِٚتی وٝ ادػای اػتماد تٝ عیاعت. ٌفت

ی ٌذار عزٔایٝی دِٚتی تٝ خای ٌذار عزٔایٝاٌز ایٗ عخٗ تٝ ایٗ ٔؼٙا تاؽذ وٝ ) ٘شدٜ اعت دعت واری 

ا٘ذ وٝ خٛاعتار  ایٗ خٟاٖ ٞزٌش ایٗ ایذٜ را تیاٖ ٘ىزدٜ یٞا ظییدرٚالغ رٖ ِٛ(. اٖ تٙؾیٙذدار عزٔایٝ

ی دِٚتی ٞا ٞا عیاعت ویٙشی یؼٙی ٞشیٙٝ تزای آٖ. ا٘ٝ تاؽٙذدار عزٔایٝوزدٖ تخؼ  وزدٖ یا اختٕاػی ّٔی

 . تزای تؾٛیك ٚ ٌغتزػ تماضا

ىٝ ؽا« تحزیه ٔاِی»اِؼُٕ تٝ روٛد تشري تٟٙا  ػىظ عیاعت چیٗ در ُٔ تٝ تؼثیزی ویٙشی ٘ثٛد ّت

ػأُ . تٛد« یٌذار عزٔایٝوزدٖ  اختٕاػی»درٚالغ آٖ چٝ وٝ تٛد . د ٞٓ تٛدالتصا ی دِٚت درٌذار عزٔایٝ

ی تٛد ٘ٝ ٔصزف ٚ یا ٞز٘ٛع ٌذار عزٔایٝاْ  طٛر وٝ در ٔٛارد ٔىزر تیاٖ داؽتٝ خا ٕٞاٖ ایٗ وّیذی در 

ی تخؼ ٌذار عزٔایٝایٗ تٛد وٝ روٛد تشري در أزیىا  ی تز٘ذٜ ػأُ اصّی پیؼ. ی دِٚتیٞا افشایؼ ٞشیٙٝ

. ریاضت التصادی تٛدٜ تاؽذ ی اػ واٞؼ ٔصزف در٘تیدٝ ی عمٛط وزدٜ تٛد ٘ٝ ایٗ وٝ ػّتدار عزٔایٝ

 . ی ثاتت تٛدٌذار عزٔایٝپا ٞٓ واٞؼ درتِٛیذ ٘اخاِص داخّی تٝ خاطز عمٛط رٚدر ا

ٙٝ ییصٛیز أزیىا در آچیٗ درٚالغ ت»ٌٛ٘ٝ وٝ خاٖ راط در ٚتالي خٛد درٕٞاٖ ٔٛلغ ٘ٛؽت،  ٕٞاٖ

ی ثاتت تاؽذ اختٙاب چیٗ اس ٌذار عزٔایٝأزیىا یه واٞؼ ٔحغٛط در  ػّت روٛد تشري در ، اٌزاعت

درٔماتُ ایٗ ٘تایح . ی ثاتت تٛدٌذار عزٔایٝٚالغ تٝ خاطز افشایؼ  روٛد ٚ رؽذ عزیغ التصادی درآٖ در

 «.ؽٛد ٔیدر طَٛ تحزاٖ ٔاِی رٚؽٗ ػّٕىزد التصاد أزیىا ٚ چیٗ  ی ٔتفاٚت دِیُ تفاٚت در ؽیٜٛ
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ػذْ »تاؽذ ٚ ایٗ درٚالغ  ٔؤثزغت تٛا٘ ٔیی ویٙشی ٞا ایٗ ٌٕاٖ اعت وٝ عیاعت ظ تزییرٖ ِِٛٚی 

ی تٛد وٝ دعت تٝ ػُٕ ٘شد٘ذ ٚ تٝ ػٛض ریاضت دار عزٔایٝ ی ی ػٕذٜٞاالتصاد در ٞا دِٚت« دٚرا٘ذیؾی

 . التصادی را تحٕیُ وزد٘ذ

ی چیٗ تثؼیت ٘ىزد٘ذ  ی اس ٕ٘ٛ٘ٝدار عزٔایٝ ی در التصادٞای ػٕذٜ ٞا ایٗ ٚالؼیت دارد وٝ دِٚت

درٚالغ اِٚیٗ لذٔی وٝ  - ی دِٚتی ٞغتٙذٌذار عزٔایٝایٗ وٝ اس ٘ظز ایذئِٛٛصی ٔخاِف  دِیُخّٕٝ تٝ اس

راٜ تزای  تزیٗ ی دِٚتی تٛد وٝ عزیغٌذار عزٔایٝی ٞا دراخزای ریاضت التصادی تزداؽتٙذ واعتٗ اس پزٚصٜ

 . ی ػٕٛٔی اعتٞا ٗ اس ٞشیٙٝواعت

ی تحزیه ٞا ٚالؼیت ایٗ اعت وٝ تز٘أٝ. ٘ٝ ػذْ دٚرا٘ذیؾی ِٚی ػّت اصّی ٘ٝ ایذئِٛٛصی تٛد ٚ

ٗ اعت ٚ تٝ ٕٞیٗ خاطز ٔیشاٖ ییی پاٌذار عزٔایٝی وٝ عٛدآٚری دار عزٔایٝالتصاد التصادی ویٙشی در

ی دِٚتی در تِٛیذ ٘اخاِص ٌذار عزٔایٟٝٓ حاِی وٝ ع در. وٙذ ٕیی رٚ٘ذ ٘شِٚی دارد وار ٌ٘ذار عزٔایٝ

درصذ  91ا٘ٝ وٝ تیؼ اس دار عزٔایٝی تخؼ ٌذار عزٔایٝدرصذ اعت در ٔمایغٝ تا عٟٓ  4داخّی تٟٙا 

تا « اٖدار عزٔایٝی ٌذار عزٔایٝتحزیه ». تاؽذ ٔؤثزاعت، عٟٓ دِٚتی تایذ تطٛر چؾٍٕیزی افشایؼ یاتذ تا 

ی ٌذار عزٔایٝاٖ تایذ تا دار عزٔایٝی ٌذار عزٔایٝ. ی رفاٜ اختٕاػی وافی ٘یغتٞا ٗ ٚ ٞشیٙٝییپا ی ٘زخ تٟزٜ

طٛر ٔٛلت ایٗ ٝ ت 9039-31ٞای  تٟٙا در طَٛ التصاد خٍٙی عاَ. دِٚتی خایٍشیٗ ؽٛد ی«ؽذٜ اختٕاػی»

ٚ ٘ٝ اٖ تٛد٘ذ وٝ تزاعاط عٛد دار عزٔایٝطَٛ دٜ عاَ ٌذؽتٝ درأزیىا، ارٚپا ٚ صاپٗ ایٗ  در .افتاد اتفاق

 «اعٟاَ پِٛی»، عیاعت در٘تیدٝ. اؽتغاَ تصٕیٓ ٌزفتٙذ ی ٌٚذار عزٔایٝی  درتارٜرٚ٘ك التصادی 

(Quantitative Easing) تزػىظ . ی ٘ذاؽتتأثیز - ویٙشیی  دٚ عیاعت ػٕذٜ - ی ٔاِیٞا ٚ تحزیه

ه تز٘أٝ ػ ی ٞٓ تٝ ایٗ دِیُ وٝ ٘یزٚی ٔحزوٝ آٖ  ی ثاتت تٝ ؽذت افشایؼ یافتٌذار عزٔایٝدر چیٗ 
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ٞای دِٚتی وٝ وٛؽیذ٘ذ تغٟیالت ٔاِی دراختیار  ی دِٚتی ٚ اعتفادٜ اس تا٘هٌذار عزٔایٝٔؾخص تٛد تزای 

 . را ٌغتزػ تذٞٙذ ٞا وٕپا٘ی

 ی دِٚتی درچیٗ لزارٌذار عزٔایٝی ٚ دار عزٔایٝی ویٙشی در یه التصاد ٞا ایٗ تفاٚت تیٗ عیاعت

اعت اس خًٙ  ٙذ وٝ چیٗ لزاروٙ ٔیتیٙی  اصّی پیؼ التصاددا٘اٖ خزیاٖاغّة . اعت تار دیٍز ٔحه تخٛرد

ٚ ٘زخ رؽذػ واٞؼ یاتذ درٚالغ خطز تاِمٜٛ ای ٚخٛد دارد وٝ ؽاٞذ  تداری أزیىای تزأپ صذٔٝ تثیٙذ

وغزی تٛدخٝ . ا٘ذ ِٚی ٔمأات چیٙی تا تٝ ٕٞیٗ خا دعت تٝ الذاْ سدٜ. روٛد ٘اؽی اس ٌغتزػ لزض تاؽیٓ

خط آتی در ) ی ٕٞزاٜ ؽذٜ اعت ٌذار عزٔایٝی ٞا ٔاِی دِٚتی پزٚصٜ تأٔیٗتا ( ی ٔاِیٞا حزنٔ)ٔؼِٕٛی 

 (ٕ٘ٛدار

 

اس طزیك . ؽٛد ٔیی ٔحّی فزاٞٓ ٞا دِٚت ی ٚعیّٝٝ تخؼ ػٕذٜ ای اس ٔٙاتغ دِٚتی اس فزٚػ سٔیٗ ت

را  ٞا عت سدٜ ٚ سٔیٗٞا تٝ عاختٕاٖ خادٜ، خا٘ٝ، ٚ حتی ؽٟز د ی ٔحّی، آٖٞا دِٚت ی ٚعیّٝٝ ت ٔاِی تأٔیٗ

 .%(29) ؽٛد ٔی تأٔیٗطٛر ٔغتمیٓ ٞٓ ٔٙاتغ ٔاِی اس دِٚت ٔزوشی ٝ ِٚی ت. ا٘ذ تٝ خا٘ٝ عاسٞا فزٚختٝ
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ی ٌذار عزٔایٝی ٞا پزٚصٜ ٚ تؾٛد تز تیؼ ٞا ٔاِی تأٔیٗیٓ ا٘تظار داؽتٝ تاؽیٓ وٝ ایٗ ٘ٛع تٛا٘ ٔی

درحاِی وٝ التصادٞای . خًٙ تداری أزیىا واٞؼ یاتذ ی ٌغتزػ یاتذ اٌز صادرات چیٗ در ٘تیدٝ

 . چیٗ التصاد را تٝ خّٛ خٛاٞذ تزد ی دِٚتی درٌذار عزٔایٝرٚس خٛؽی ٘ذار٘ذ،  ی حاَ ٚدار عزٔایٝ ی ػٕذٜ
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