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. مواجه استو خواسته ظاهراً متضاد ، اقتصاد جهانی با دی اقتصادی موجود در جهانها  بحرانبا توجه به

از اجتناب گرایی نیاز به  حمایتسیاست ، دستیابی به ثبات اقتصاد جهانی و جلوگیری از بازگشت سویک 
 )ها را تجربه کرده  از نوعی که اقتصاد جهانی از ایجاد آن تا بحران( های بزرگ حساب جاری عدم تعادل

 نیاز به تسخیر  برای بازگشت به رشد اقتصادی سریععههای در حال توس  دیگر، ملتسویاز . دارد
بحث برانگیز مظهر روابط  ،خواستهچالش برخورد با هر دو . دارندبازارهای جهانی با کاالهای قابل مبادله 

گذاری پایین پول  چین را برای ارزش) و اروپا(سیاستگذاران آمریکا .  چین شده است–دو جانبه آمریکا 
همین ای مازاد تجاری عظیم چین   علت ریشهکه ها این استآن استدالل زیراکنند،  خود سرزنش میرایج 
 ارزش افزایشکه  با ترس از اینکنند فشار مقاومت میاین رهبران چین در برابر . گذاری پایین است ارزش

پذیری کاالهای چینی در بازارهای جهانی را پایین آورده و صادرات لطمه خورده و رشد  پول رقابت
 تقاضای خارجی ی به این نگرانی این است که چین نیاز به جایگزینها پاسخ غربی. بیند  میآسیباقتصادی 

  .دارداقتصادی با تقاضای داخلی به عنوان موتور رشد 
در درجه اول بستگی به عرضه محصوالت مدرن تولید شده و دیگر کاالهای اقتصادی اما اگر رشد 

 موقعیت چین قدرت بیشتری خواهد ،الهای غیرقابل مبادله داشته باشدکاقابل مبادله در مقابل خدمات و 
و بهبود ارزش ) ها هزینه( متعارف مازاد حساب جاری چین شامل ترکیبی از گسترش مخارج اصالح. داشت

 این. پول جاری بوده و ساختار اقتصاد را از کاالهای قابل مبادله به کاالهای غیرقابل مبادله تغییر خواهد داد

                                                 
  :باشد این مقاله برگرفته از منبع ذیل می∗

Dani Rodrik (2010), "Making Room for China in the world Economy", Harward Kennedy School, 
 abolfazlnjarzadeh@gmail.com                                                              .دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید قم. 1

  mehdi.asgari8@gmail.com                                                                                                  کارشناس ارشد اقتصاد. 2
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118 1   شمارهسال دوازدهممجله اقتصادی 

  ی  معکوسآثار در چین و جاهای دیگر خوب باشد، اما مطمئناً ست برای تعادل اقتصاد کالنمورد ممکن ا
 حتی شاید به اندازه کافی برای به خطر انداختن ثبات سیاسی و بر رشد اقتصادی چین خواهد داشت

  .اجتماعی کشور بزرگ باشد
 و تمایل دیگر کشورها برای داشتن خبر خوب این است که هیچ تضاد ذاتی بین رشد اقتصادی چین

های در حال توسعه نظیر چین  ملتاقتصادی آنچه برای رشد . های خارجی نسبتاً متوازن وجود ندارد حساب
مهم است اقتصادی آنچه برای رشد . ستحتی حجم صادرات آنهاو نه اندازه مازاد تجاری ، نه مهم است

تواند بدون محدودیت گسترش یابد   که میغیرسنتی استه ها از کاالهای قابل مبادلمحصول و خروجی آن
  .در همین زمان بیشتر شود) برای آن کاالهای مشابه(که تقاضای داخلی  زمانیتا 

 و منجر شدهحل ساده وجود دارد که ممکن است به افزایش ارزش پول رایج مردم  بنابراین یک راه
مکمل برای حمایت از کاالهای قابل مبادله به طور های   تا زمانی که سیاستمازاد تجاری را از بین ببرد

کالن در حساب های اقتصاد  همراه با سیاستهایی چنین سیاست. استفاده شودتری در جای خود  مستقیم
تغییر ساختاری به نفع کاالهای قابل مبادله هم به تعادل خارجی و گیرند تا بتوانند هم به  هدف قرار میجاری 

ها از  اینکه به آنتاها به طور مستقیم وضع شود   است برای کاالهای قابل مبادله یارانهبهتر. مدرن دست یابند
  .افتد  در مالیات مصرف داخلی از کاالهای قابل مبادله اتفاق میاین موردطریق نرخ ارز یارانه داده شود که 

 که شامل ش یابدند افزایتوا  فروش مید که در آن سودآوری کاالهای قابلهای بسیاری وجود دار راه
 اما ،باشد ها می گذاری مناسب در زیرساخت ها و خدمات مبادله نشده از طریق سرمایه کاهش هزینه نهاده

 نیز احتماالً بخشی از زرادخانه باشندهای صریح روی کاالهای قابل مبادله  های صنعتی شامل یارانه سیاست
م این است که محیط سیاست خارجی مجبور بنابراین یک داللت مه). 2009، 2008رودریک، اثر اول (

  آثار تا زمانی که هایی داشته باشد  چنین سیاستنسبت بهبیشتری ) شکیبایی(خواهد بود تحمل 
 صنعتی های  در سیاستتسهیل. بر تعادل تجاری از طریق تعدیالت مناسب در نرخ ارز واقعی خنثی شده باشد

  .شود های خارجی پرداخته می های ارزی و عدم تعادل ختقیمتی است که به نظم و انضباط بیشتر در پردا
  

  برای دستیابی به رشد اقتصادی کاالهای قابل مبادله ارتقاء. 1
بزرگ دیگر مرسوم است این است که های  قدرت تمامجنوبی، چین و  آنچه که در تجارب رشد ژاپن، کره

شدن براساس  نسبت به تخصصینعتی های ص خود را براساس توسعه سرمایهاقتصادی آنها استراتژی رشد 
  .اند های نسبی غالب خودشان قرار داده مزیت

 و با سرعت –های تولید صنعتی شدند  هرکدام از آنها بدون معطلی و با سرعت تبدیل به ابر قدرت
 پیش ،مندی منابع خودشان حرکت کنند اساس بهرهرفت بر چه تمامتر نسبت به دیگری که انتظار میهر
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119   برای چین در اقتصاد جهانیبازکردن جایی

های صنعتی به تدریج  های عمومی و سیاست گذاری ه صادراتی چین با استفاده از استراتژی سرمایهبست. رفتند
مونه شبیه موردی برای ن به عنوان (های خارجی را مجبور به انتقال فناوری کرد گردآوری شده که شرکت

  .)یک کشوری که سه یا چهار برابر ثروتمندتر از چین است
باال آنهایی هستند که قادر به تضمین اقتصادی  که کشورهای با رشد درسی که وجود دارد این است

. بودند) مدرن(وری باال  به بهره) سنتی(وری پایین  های با بهره تحول و تغییر شکل ساختاری سریع از فعالیت
مدتاً عها  آنو در درون کاالهای قابل مبادله های مدرن تا حد زیادی تولیدات قابل مبادله بودند این فعالیت

دیگر، کشورهای  عبارت به). شوند تر می چه خدمات قابل مبادله نیز به وضوع مهماگر(کاالهای صنعتی بودند 
  .شوند  ثروتمند میکنند فقیر با تولید آنچه که کشور های ثروتمند تولید می

 است؟مطرح های صنعتی مدرن به عنوان موتور رشد اقتصادی  چرا این انتقال و گذار به فعالیت
کنم،  های دوگانه اقتصادی بحث می  از مدلپاراگراف در یک )b2008 (مقاله خوددر گونه که من  همان
های مدرن و سنتی اقتصادهای  وری نهایی اجتماعی در بخش  این است که شکاف آشکاری بین بهرهپاسخ

 باغداری در اتیوپی، –های اقتصادی دارند   فقیر هم فعالیتبسیارحتی اقتصادهای . در حال توسعه وجود دارد
 با آنچه که در وری  که در آنها سطوح بهره–مونتاژ خودرو در هند، لوازم الکترونیکی مصرفی در چین 

های سنتی به سوی مواردی   مانند منابعی که از فعالیتفاصله ندارد بسیارکنیم،  اقتصادهای پیشرفته مشاهده می
  .کند یابد، حرکت می ش میای افزای وری اقتصادی به طور گسترده که بهره

د که مخصوص کشورهای نهایی باش ای از ویژگی د به دلیل طیف گستردهنتوان ها می این شکاف
یکی . کنم  بحث می)b2008( خود دوم مقالهمن این موارد را در دو دسته گسترده در .  استنیافته توسعه

قوق مالکیت و اجرای ضعیف  مانند حفاظت ضعیف از ح– باشد میهای نهادی  از این موارد ضعف
. تر احساس کنند های قابل مبادله بسیار مشتاقانه  را در فعالیتشود کشورها خود  که باعث می– هاقرارداد

که مرتبط به ،  سرزیرهامانند ختلف بازار و پیامدهای خارجی استهای م مورد دوم مربوط به شکست
گذاری درتعادل بازار کمتر از حد  صنعتی و سرمایهمورد، فعالیت دو در هر . باشند های مدرن می فعالیت

شود   باعث میبخشد سرعت می هر چیزی که به تغییر شکل ساختاری در جهت خودش. شود فراهم می
  .نرخ رشد اقتصادی سرعت گیرد

های واقعی به طور قابل توجهی در بین کشورهای موفق متفاوت بوده است، اما هنوز  اگرچه سیاست
 نقش نهادها واضح است که نخست اینکه.  از عناصر مهم مشترک را تشخیص دهدخیبرتواند  هم می

 تا زمانی که ما آن را با عبارت کامالً گسترده و نه در ارتباط با هر لیست خاصی از کنند  میایفامهمی را 
). اند  شدهفراگیرواشنگتن یا اصالحات حکومتی که در حال حاضر اجماع  مانند(کنیم  ها تفسیر می سیاست

وری طلبانه  های بهره  آن را سیاستتوان اند که می  کشورهای موفق سیاستی را دنبال کردهتمام دوم اینکه
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120 1   شمارهسال دوازدهممجله اقتصادی 

های صنعتی مدرن و تسریع  های طرفدار عمل هستند که به افزایش سودآوری فعالیت ها سیاستاین. نامید
های  توجهی از توصیه ور قابلها به طآن. کنند های صنعتی مدرن کمک می حرکت منابع به سوی فعالیت

ا مستلزم  آنه،عالوه بر این. اند رفتهفراتر های انجام کسب و کار  متعارف برای کاهش خط فقر، فساد و هزینه
حمایت (های جدید اقتصادی  های صنعتی صریح در حمایت از فعالیت سیاست )یا گاهی اوقات به جای(

گذاری شده  ارزهای کمتر ارزش) ات ویژه دولتری، توجههای مالیاتی و اعتبا ها، مشوق تجاری، یارانه
ای،  کردن اعتبار رایانه  برای فعالء کاالهای قابل مبادله و یک درجه مسلمی از سرکوب مالیبرای ارتقا

  . استفاده کنندگذاری کمتر ارزی توسعه بانکداری و ارزش
عمالً برای شناسایی  سوییاز  اما ،اند های صنعتی اغلب شکست خورده تدرست است که سیاس

ها  این سیاست بدون )شیلی(التین  و در آمریکای) وانجنوبی، تای کره( در آسیا .باشند میکشورها غیرممکن 
 که وجه گیریم در نظر می موردی با سیاست مالی یا سیاست آموزش را تنهاما . اند دست یافتهخوبی نتایج به 

  .باشد یمتمایز اجراکنندگان خوب از اجراکنندگان بد 
 این رود کار میبگذاری پول جاری به عنوان یک نیروی قوی برای رشد اقتصادی  که ارزشدلیل این

های اقتصادی  با افزایش قیمت نسبی داخلی فعالیت. کند  سیاست اقتصادی عمل مینوعیاست که به عنوان 
های  یجاد اشتغال در بخشفیت فضاها و ایابد و ظر هایی افزایش می قابل مبادله، سودآوری چنین فعالیت

 دوم مقالهگونه که در جزئیات  همان.  که این موارد کلید رشد اقتصادی هستندرود میمدرن صنعتی باال 
های تضعیف شده و رشد اقتصادی باال یک ویژگی بسیار  خوانی بین پول همدوش می بحث )b2008( خود

  .ای با درآمد پایین برای کشوره ویژه به،جهانی است های بعد از جنگ قوی داده
 و یک شود های صنعتی صریح مقایسه می  که با سیاستگذاری یک مزیت عملی دارد کم ارزش

جویی و  رانت( نیاز به گزینش نداشته و بنابراین مستلزم فعالیت کمتری است که استای  پیوستهسیاست 
 اما دارای ، باشند مناسب توسعهءها برای رسیدن به موفقیت گسترده در ارتقا شاید این حساب). فساد

گذاری به عنوان یک  ترین عیب در متن حاضر این است که کم ارزش مهم. ندسته عیب نیزچندین 
 قیمت گذاری این کم ارزش که طور همان(کند  مبادله عمل می  مصرف کاالهای قابلبرمالیات داخلی 

 عرضه اضافی از ،گذاری ارزشبه همین دلیل است که کم ). برد نسبی کاالهای وارداتی را باال می
نکته آخر وابستگی و ارتباط ویژه در مورد چین . کند تولید می - یک مازاد تجاری-کاالهای قابل مبادله 

  .است
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121   برای چین در اقتصاد جهانیبازکردن جایی

  گذاری پولی چین و کم ارزش. 2
در حقیقت قبل از . شده نداشته است چین همیشه یک عدم تعادل خارجی بزرگ یا یک پول جاری تضعیف

 از داشتن یک پس .)GDPدر مورد ( درصد نداشته است 4ز مازاد حساب جاری بیشتر از دهه حاضر هرگ
ور پیوسته تا سال  مازاد آن به طهای مالی آسیا  در طول بحران1997 در سال بحران سطحجهش نزدیک به 

 مازاد چین کنون تا2001  سالاز. یافت همان سالی است که همه چیز تغییر  این که کاهش یافت2001
گذاری  شاخص کم ارزش. ه است کرد2007 درصد در سال 10امان خود تا بیشتر از  روع به افزایش بیش

 بوده و پس از آن 2001  در سالترین نقطه پایینام مشابه  کار برده ب)b2008( خود مقاله دومکه من در 
  .یابد افزایش می

جهانی  به سازمان تجارتا مذاکره ه  از سالپسبینیم که چین   مینیز 2001جالب توجه اینکه در سال 
گذاری پول رایج  آیا اینکه عدم تعادل حساب جاری چین شروع به گسترش کرده و کم ارزش. پیوندند می
. شاید نه  تصادفی است؟کند میشروع به افزایش  به عنوان کشوری که عضوی از بدنه تجارت شود تنها ،آن

نوع از برای چین که صنایع خود را  آن را ممکن نباشد، اگر غیر)WTO(عضویت در سازمان تجارت جهانی 
  .مشکل ساخته است ،کند های صنعتی صریح که کشور با تکیه بر آن کار می سیاست

ها که شامل تعرفه باال،  ای از انگیزه  چین با طیف گستردهسازنده، صنایع 1990قبل از اواخر دهه 
طبق . دنیاب  میتوسعههای خارجی  زامات داخلی بر بنگاههای صادراتی و ال گذاری، یارانه های سرمایه وقمش

از سطوحی که در های واردات چین  تعرفه. ها را پایان دهد شرایط عضویت، چین مجبور بود این سیاست
رقمی کاهش  به سطوح تکتا اواخر دهه  1990ها بودند به همان میزان در اوایل دهه  جهان در بین باالترین

یت از طریق نرخ  یا حماگذاری پولی  کم ارزش وهای صادراتی حذف شدند  و یارانهداخلی الزامات .یافت
  .رسمی شدندارز جایگزین غیر

 چین  رشد اقتصادی چه تهدیدی،آن حمایت کردهاز رشد اقتصادی اخیر چین گذاری  اگر کم ارزش
های  ت در سیاست جبران تغییرابا توجه به(دهد   میرنج بهبود ارزش پول خود اجازه به را در صورت

کنم که پیشنهاد یک همبستگی جزیی بین   رگرسیون پانل را معرفی می)b2008( خود در اثر دوم ؟)صنعتی
 6/2دهد که برای کشورهای در حال توسعه  گذاری و نرخ رشد ساالنه را می لگاریتم شاخص کم ارزش

). ثبات است کنم که این ارتباط بی تمایل دارم فکر ل توضیح داده شده در آن مقالهبرای دالی(درصد است 
تری است که ممکن  بزرگ درصد افزایش یافته و مقدار بسیار 6/8به هر حال در مورد چین این برآورد تا 

های مدرن و سنتی  وری بخش کار و شکاف عمیق در سطوح بهره  ذخیره مازاد نیرویباالبودناست به دلیل 
 درصدی دارد که ممکن است رشد اقتصادی چین 10ارزش قیمت این برآورد داللت بر بهبود . اقتصاد باشد

  . درصدی کاهش دهد86را تا نقطه 
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122 1   شمارهسال دوازدهممجله اقتصادی 

هایی  اساس مقایسات سطوح قیمت با تعدیلبر(باشد   میمنهای بسیاری که شامل برآوردهای  تخمینبا 
 این تصحیح. شود  میگذاری  درصد کمتر ارزش25 پول جاری چین حدود ) ساموئلسون–برای اثرات باالسا 

با توجه به ثبت .  درصدی چین در هر سال دارد15/2ی گذاری نتیجه در کاهش رشد اقتصاد کم ارزش
تر، کاهش این  از همه مهم. ه استظمالح این یک تأثیر قابلالعاده چین  رشد اقتصادی فوقاستانداردهای 

ظاهراً رهبر آن اعتقاد دارد ا ین دهد که   درصد قرار می8 چین را در موقعیت زیر آستانه رشد اقتصادی مهم
  .های اجتماعی الزم است آشتی اجتماعی و جلوگیری از کشمکشامر برای حفظ 

بسیاری از .  یک پایه علمی نداردح و به وضوآید  درصد واقعاً از کجا می8داند که رقم  کس نمیهیچ
تر از  رشد اقتصادی بسیار پایینکنند که جامعه چین و حکومت قادر به دستیابی به  کارشناسان چینی فکر می

 نتیجه مطلوبی یمتوان  به سختی میکنار بگذاریم پیامدهای سیاسی را بتوانیم با این وجود، حتی اگر. آن هستند
ترین و مؤثرترین موتور در کاهش فقر در جهان که تاکنون شناخته شده تجربه چنین کاهش   اگر قوی.بگیریم
 سرعت رشد  است که کشورهای دیگری که متکی به صادرات هستند بهدرست. توجهی را داشته باشد قابل
افزایش ارزش پولی خودشان اجازه  اما سرانجام مجبور به –جنوبی   آلمان، ژاپن و کرهمانند –کنند  می
 فقیر است و به سختی باالتر از یک دهم سطح درآمد آمریکا را بسیار اما چین هنوز هم یک کشور ،ندشد
عالوه بر این، این کشور . کار مازاد را در بیرون از شهرها دارد ر یک ظرفیت عظیم از نیرویاین کشو. دارد

 در یک از این کشورها های صنعتی خود زندگی کند که هیچ هایی در سیاست مجبور است با محدودیت
  .آن بودند  از اطاعتبهنداشتند و مجبور  WTOروزهای قبل از پیوستن به 

  

  تجاری، صادرات یا تولید کاالهای قابل مبادله است؟کلید مازاد آیا . 3
ها کدامیک از این. گذارد عرضه صادرات و تولید کاالهای قابل مبادله اثر می بر تراز تجاری، نرخ واقعی ارز

  کند؟ گذاری رشد اقتصادی را تحریک می کانالی است که از طریق آن کم ارزش
برای رشد اقتصادی . ل مبادله را در نظر بگیریدهای صادرات و کاالهای قاب تفاوت بین داستان

 گیری یا سرریزهای دیگر از صادرات یادکه یا در باید باور داشت .مقادیر صادرات اهمیت دارد مدتبلند
های با   فعالیتها زیرا که در آنای دارند اهمیت ویژه کاالهای قابل مبادله ست مشکل شده ااثبات آنهاکه 
 صادرات به خودی خود متصل یندافرها به  در اهمیت اینکه آنمورداین دو . شوند وری باال پیدا می بهره
داستان سرریز از صادرات بر اثرات جانبی بازاریابی یا تکنولوژی متکی است که .  متفاوت هستند،شوند می

 قابل مبادله ستان کاالهایدا. کند المللی عبور می شوند که یک کاالی قابل مبادله از مرز بین زمانی ایجاد می
  .تفاوت است افتد یا خیر بی المللی واقعاً اتفاق می که تجارت بیندر این
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123   برای چین در اقتصاد جهانیبازکردن جایی

. کار بردمبهای رقیب را   بین این مکانیزمسواری ای از مسابقات اسب مجموعه) 2009 (مقاله خوددر 
  ز یک های زمانی با استفاده ا های رشد اقتصادی با اثرات ثابت را برای کشورها و دوره من رگرسیون
   درآمد با وقفه  شاملرگرسورها عالوه بر اثرات ثابت. مهای پنج ساله برآورد کرد زیر دوره مدل پانل با

 GDP و مازاد تجاری به عنوان درصدی از GDPافزوده صنعتی در  ، سهم ارزش)در محاسبه برای همگرایی(
  .بودند

شوند، اما  دار می  نظر آماری معناشوند هر دو از  هم میشامل صادرات و صنعت های هنگامی که سهم
افزایش یک انحراف معیار در سهام . شود  برآورد شده فعالیت صنعتی بیش از دو برابر قدرتمندتر میآثار

 دهد، در حالی که همین افزایش  درصدی افزایش6/1شود که رشد اقتصادی را تا نقاط  صنعتی برآورد می
عالوه بر این، به نظر . دهد  درصدی افزایش می7/0نها تا نقاط متناظر در سهام صادرات رشد اقتصادی را ت

 محدود 1990های بعد از  هنگامی که نمونه به داده.  قوی نباشدبسیاررسد که نتایج با سهام صادرات  می
 مانند(شود   باال کنار گذاشته میبسیارشود یا مشاهدات مربوط به کشورهای با سهام صادرات  می

 تر از همه شاید مهم. شوند معنی می ، ضرایب برآورد شده در صادرات بی)کنگ لوگزامبورگ و هنگ
کنیم، ضرایب مربوط به سهام صادرات تا  هنگامی که ما نمونه را به کشورهای در حال توسعه محدود می

م صنعتی ا در حالی که ضریب مربوط به سه)ندشو  میمعنا  آماری بیلحاظو از (د نشو حدودی منفی می
  .ماند  دار باقی می معنابه شدتیافته و افزایش 

هنگامی که .  داردمشخصگیری صادرات یک برنده  سواری بین فعالیت صنعتی و جهت مسابقه اسب
 اثر مثبت اضافی در رشد اقتصادیآید، مازادهای تجاری هیچ  کنترل در می تحت GDPسهام صنعت در 

هایی که در آن کسری یا مازاد  برای نمونهو  1990د از های بع  دادهایراین مورد برای تمام نمونه، ب. ندارد
. باشد ر کشورهای در حال توسعه صحیح میهای محدود شده د  و برای نمونهاند تجاری بزرگ حذف شده
  . استمعنا دار است در حالی که مازاد تجاری بییر صنعت به شدت معنا متغدر هر یک از این موارد

 در حال توسعه که در مازاد تجاری و صادرات قالب به دست  کشورهایداللت ضمنی برای چین و 
 آنچه واقعاً مهم است بازده کاالهای قابل مبادله .اند به عنوان موتور رشد اقتصادی آنها واضح است بوده

تا زمانی که تقاضای داخلی برای کاالی قابل مبادله ). جا با تولید صنعتی جایگزین شده استر اینکه د(است 
  .عناصر کلیدی هستندنه صادرات و نه مازاد تجاری   در کنار عرضه داخلی افزایش یابددتوان می

  

  تغییر ساختاری و رشد اقتصادی بدون مازاد تجاری. 4
، انداز در این چشم. گردیمپیش از این بیان کردم بازهای رشد اقتصادی که  نیادی پویاییبیایید به تفسیر ب
 کنند  میوری باال و مدرن استفاده های با بهره  در فعالیتاز منابع خوداز حد ر که کمتدلیل این به کشورهای فقیر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             7 / 10

https://ejip.ir/article-1-106-fa.html


124 1   شمارهسال دوازدهممجله اقتصادی 

های سنتی با   که تحوالت ساختاری سریع از بخشدهد رخ میرشد اقتصادی سریع هنگامی . فقیر هستند
 نیست دلیل این تغییر و تحول اتوماتیک. رخ دهدوری باال  های مدرن با بهره وری پایین به سمت فعالیت بهره

ها به صورت   هزینهوهای نهادی وجود دارند   یا شکستگیرانه سختو روند رهبری بازار است که بازار 
انداز داخلی پایین  گهگاه این تغییر و تحول به خاطر پس. آیند های مدرن به وجود می نامتناسبی توسط بخش

 ،دارد اختاری را به صورت کند نگه میگذاری و تغییر س شود و سرمایه  میتوقفهای باالی سرمایه م و هزینه
های   بزرگ بین بازدهی خصوصی و اجتماعی در بخشمانعاما به طور معمول مشکلی که وجود دارد یک 

های باالی تحمیل  ها در معرض یادگیری سرریزها و شکست هماهنگی و به هزینه این بخش. مدرن است
مدت حذف  ها به سختی در کوتاه این ضعف. د قرار دارن ضعف در نهادهای نظارتی و قانونیشده با

 ظاهرها  و نه در قرنطوالنی  یها دههطی  که آنها تنها دهد  نشان میشوند و تجربه اقتصادهای پیشرفته می
  .شوند می

 با از بین ها مطلوب باشد تواند برای رسیدگی مستقیم به این کاستی بنابراین در حالی که این امر می
ور کاری بیش از حد  چنین دست)به عنوان یک موضوع عملی( ر و ثابت کردن نهادهاهای بازا بردن شکست
طور که قبالً اشاره شد،  همان. باشد واقعی می بوده و از این رو، بیش از حد غیرپروازانهگسترده و بلند

دیت را با مستقیم این محدواند که به طور غیر  را به دنبال کرده های رشد اقتصادی کشورهای موفق استراتژی
 این تمامآنچه  .اند  کاهش دادهی مدرن از طریق ابزارهای دیگرها افزایش سودآوری نسبی فعالیت

  .کنند ها به طور مشترک دارند این است که آنها به عنوان یارانه روی کاالهای قابل مبادله عمل می استراتژی
حتمی بوده و آنچه  آنچه که درککنیم،  ها را از ماهیت خودشان محروم می هنگامی که ما استراتژی

توانیم ببینیم که استراتژی یارانه روی کاالهای  ، ما میویژه اینکه به شود تر می  آسانکه اتفاقی است
این مورد . گذاری شده و مازاد تجاری مرتبط باشد های ارز کم ارزش  که با نرخلزومی نداردمبادله  قابل

 ترده برای کاالی قابل مبادله شود و به عنوان یک حاشیه گسهای تولید موجب افزایش انگیزهممکن است 
برخالف کم . انجام شود های تجاری  نقاط جهان در مورد عدم تعادلربدون ایجاد سرریز در سای

 یک سیاست صریح یارانه های کاالهای قابل مبادله است  که مصرف داخلی مالیاتگذاری پولی ارزش 
مصرف ) کند کالنی که تعادل خارجی را حفظ میهای اقتصاد  با سیاستهمراه(روی کاالهای قابل مبادله 

  .دهد داخلی کاالهای قابل مبادله را افزایش می
 سه  شدبحث) 2009 (مقاله خودطور که در  ؟ همانداشته باشداین یارانه در عمل چه شکلی باید 

ورودی برای کاالهای قابل های   کاهش هزینه)ii( ،های صنعتی سیاست) i(: رویکرد گسترده وجود دارد
 با ترکیب مناسب بستگی های عملی سیاستسازی  پیادهت  این حاالتمام. های درآمدی  سیاست)iii(مبادله و 

  .به شرایط هر کشور دارد
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125   برای چین در اقتصاد جهانیبازکردن جایی

آنچه که نیاز است انجام . آلی مناسب است سیاست صنعتی به صورت ایدهبرای این مشکل موجود 
 غیرسنتی است که با پیامدهای خارجی اطالعات زیاد یا شکست شود افزایش سودآوری نسبی تولیدات

این همان چیزی . برد  از محیط نهادی فقیر رنج میکه با شدت و قدرت خاصی یا اینهماهنگی مواجه است
های مالیاتی، اعتبارات هدایت شده،  معافیت. کند است که سیاست خوب صنعتی برای انجام آن تالش می

 اشکالی هستند که در آن  جمله ازیمناطق صادراتگذاری،  های سرمایه تمزد، یارانههای حقوق و دس یارانه
ها یا  ها مشخص است این است که آنها شرکت چه در مورد این سیاستآن. شود سیاست صنعتی اجرا می

ن این هما. مزیتی استهای دیگر  نسبت به هزینهاند و بنابراین این  های خاص را مورد هدف قرار داده بخش
 اما تا زمانی که هدفگذاری به ، این جریان شودبه هم زنندهشود سیاست صنعتی  چیزی است که باعث می

های بیرونی گفته شده  های جدید در حاشیه  تا زمانی که روی فعالیت–شود  ای خوب انجام می طور گسترده
  .خواهد بود قسمت باال به طور باالقوه بزرگ -در کشور تمرکز دارد

دقیق و تبعیض  گذاری پولی دقیقاً این است که اجازه تنظیم ست صنعتی نسبت به کم ارزشمزیت سیا
 تولیدات اولیه و تولیدات صنعتی که در مانند(کاالهای قابل مبادله سنتی الزم نیست به  .بزرگتر را می دهد

های یارانه پرداخت شود و مصرف کاال) آن یک کشور در حال حاضر خودش آن را ایجاد کرده است
  .قابل مبادله نیاز نیست مشمول مالیات شود

تواند در سراسر مرزها   کاالهای قابل مبادله مدرن میبرهنوز مفهومی وجود دارد که در آن یارانه 
  کاالهاییحتی اگر عرضه خالص کاالهای قابل مبادله در کل افزایش نیابد، عرضه خالص آن. نشت کند

 خواهند این هدفکشورهای دیگر در . اند افزایش خواهد یافت هکه برای ترویج و ترقی هدفگذاری شد
 اما روش درست بیان ، خواهد شدمترشدن خودشان ک های صنعتی  انگیزه و اگر آنها غیرفعال باقی بمانندماند

های عدم   هزینهبرخی کشورهاهای صنعتی بهینه در  این مشکل این است که بگوییم استفاده از سیاست
 کشورها به تمام تا زمانی که ،بنابراین. دهد را افزایش میدیگر  یهایی در کشورها ن سیاستاستفاده از چنی
 هیچ سرریزی برای مخالفت و رقابت با بهینه هستندهای صنعتی باشند که از دیدگاه خودشان  دنبال سیاست

 مناسب باشندهای صنعتی  در حال توسعه به دنبال سیاست کشورهایدیگر تا زمانی که . آن وجود ندارد
  .د به طور مؤثری خنثی شودنتوان سرریزها می

های صنعتی توسط کشورهای بزرگتر در حال  تر از سیاست مانع اصلی خارجی برای استفاده گسترده
هایی که به شکل مخارج مالی  این توافقنامه استفاده از یارانه .هاست در مورد یارانه WTOتوسعه توافقنامه 

ین کدهای عملی استفاده از  اتا حد جدیدتری. کند ات هستند را ممنوع میمشروط بر اجرای صادر
ها به طور مستقیم مشروط به صادرات نباشند را  حتی اگر آنهایی که اثر افزایش صادرات را دارند یارانه

اللفظی این معیار  کاربرد تحت). یافته از این قوانین مستثنی هستند کشورهای کمتر توسعه( شود شامل می
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ها دقیقاً افزایش عرضه داخلی کاالهای های صنعتی باشدکه هدف از آن تواند قوانین سیاست استاندارد می
  .قابل مبادله است

های در حال توسعه اقتصادهای اقتصادی مدرن در  در دنیایی که رشد اقتصادی نیاز به تشویق فعالیت
  بهترین–دومین  یک سیاست استفاده ازاین مورد . کند ها حس اقتصادی کمتری ایجاد می  یارانهبردارد، توافق 

بینی  پیش (ها یک پیامد ناخواسته یارانه. سازد را ممنوع می تنوع اقتصادی و تغییرات ساختاری توسعهمطلوب برای 
های  از دید سرریزهای آن نسبت به عدم تعادل( دارد تر ها به نفع یک سیاست پایین برای تحریک دولت) نشده

بدتر اینکه آن ممکن است حمایت تجاری را .  استگذاری شده های جاری کم ارزش  پولمانکه ه )تجاری
های  المللی بیشتری از شیوه اگر ما نظارت بین. عنوان یک اقدام دفاعی بر علیه واردات صنعتی تشویق کندبه 

ا نظم و ترتیب در مورد کنم باید در واقع نیاز داشته باشیم ت گونه که من فکر می خواهیم، همان رایج پولی می
  .های صنعتی را کمتر کنیم یارانه
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