
 

 همقدم

اجالس سران گروه بیست در چهارم و پنجم سپتاابرر  

. اگرچپ  چپین   چین برگزار خواهد شد در 2016سال 

توانپد بپ     بیان داشا  است ک  این دوره از اجالس بی

ترپدی   تاکنون اجالس این گروه یکی از بثمرثمرترین 

انپد   ر هم تاکید نمپوده شود و بقابات بخالف این کشو

بایست بپر بسپا   و    ک  تمرکز اساسی این اجالس بی

بعضالت اقاصادی بامرکز باشد. ابا واقعیت آن اسپت  

ک  سای  بسا لی بانند بنازعات دریای چین جنپوبی و  

ساقرار سابان  تاد در کپره جنپوبی و   شرقی، چگونگی ا

هپای باسسپایک توسپر کپره      پرتاب و آزبایش بوشک

در  نیز بر این اجپالس سپنگینی خواهپد کپرد.     شماسی

شود تا نگاه چپین بپ  گپروه بیسپت و      اداب  تالش بی

تالش این کشور برای اسافاده از این سازه بپ  عنپوان   

ی های بدیریت اقاصاد جهانی بورد بررسپ  یکی از اهرم

 قرار گیرد.

گروه بیست ب  عنوان یکی از بحصوالت نظپم در  

درصد از حجپم تجپارت    80گذار اقاصادی تقریرا  حال

درصپد از جمعیپت جهپان را     70جهانی و  نزدیک ب  

توانپد بپرای بپازیگران و     پوشش داده و همچنپین بپی  

اقاصادهای نوظهپوری باننپد چپین، پلافپوربی بپرای      

روابپر و سیاسپت    های جدیپد در  کسب و ایفای نقش

دانند کپ  قاعپده    ها ب  خوبی بی چینیاسمل  باشد.  بین

هپای نظپابی    نویسی توسر این کشور در ابعاد و حوزه

ابری بسیار دشوار و شاید در بقطپ  کنپونی نپابمکن    

تپر بپ     هپای نپرم   باشد. از اینرو حرکت ب  سمت حپوزه 

هپپای اقاصپپادی و تپپالش بپپرای     خصپپوع عرصپپ  

تواند راحاپر صپورت    حوزه ک  بینویسی در این  فربول

سپازان   گیرد، ب  یکی از دساورکارهای اساسی تصپمیم 

چینی در بقط  کنونی تردی  شده اسپت. اسراپ  ایپن    

هپا صپرفا    بسئل  را نراید ب  این بعنا دانست ک  چینی

تپر   ب  این حوزه بسنده خواهند کرد بلک  شاید درسپت 

تپا   آن باشد ک  بگوییم این کشور تالش خواهد نمپود 

در آینپپده باوانپپد از ایپپن اتصپپاالت و فربپپول نویسپپی  

های سیاسی و ابنیای نیز برداشپت   اقاصادی، خروجی

   .نماید.

سپایر  برای فهم بهار نگاه چین ب  گروه بیسپت و  

در وهلپ  اول  بایست  بینهادهای اقاصادی بین اسمللی،

را و نظم اقاصاد جهپانی   فهم و ادراک چین از ساخاار
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آن اسپپت کپپ  از نظپپر بسپپیاری از  . واقعیپپت شپپناخت

نظم اقاصادی جهانی در حال طپی   ،گران چینی تحلی 

کردن شرایر گذار و حرکت ب  سمت یک نظم جدیپد  

اسپپت. تسپپلر چنپپین برداشپپای در بیپپان نخرگپپان و  

تصمیم سازان چینپی ایپن کشپور را بپ  ایپن بسپئل        

هپای   هپا و سیاسپاگذاری   نماید ک  برنابپ   رهنمون بی

ای تنظیم  در این شرایر گذار ب  گون  راهرردی خود را

های عجین شپده و پیونپد    نمایند ک  باوانند از فرصت

خورده با این شرایر گذار جهت افزایش نقش آفرینپی  

بیشار در بعادالت اقاصادی بین اسمللی و شک  دهپی  

ب  نظم اقاصادی آینده ب  نحو احسن اسافاده نماینپد.  

صپول همپین   از اینرو گروه بیسپت کپ  خپود نیپز بح    

تواند ب  خوبی توسر چین ب   باشد بی شرایر گذار بی

عنوان اهربی بپرای ایفپای کپارویمه بپدیریت اقاصپاد      

ایپپن نگپپاه   جهپپانی بپپورد اسپپافاده قپپرار گیپپرد.    

غپاز  آو  2008کارکردگرایان  چین ب  خصوع از سپال  

بیشپار در دسپاور کپار    بحران باسی و اقاصادی جهانی 

ایپن کشپور تپالش     ،اکنونقرار گرفت و از آن زبان تپ 

برداری بیشاری از این نهاد بپرای ایجپاد    داشا  تا بهره

اسمل   چند صدایی در عرص  بدیریت کالن اقاصاد بین

نماید. ب  بیان دیگر گروه بیست و باهیت رفاار چپین  

بپپ  عنپپوان تمرینپپی بپپرای  تپپوان را بپپیدر ایپپن نهپپاد 

ار توج  قپر دهی ب  نظم اقاصاد بین اسمللی بورد  شک 

همانگون  ک  در آغاز نیز تاکید شپد، ادراک چپین    داد.

بنپای   توانپد سپن    از نظم کالن اقاصاد بین اسمل  بپی 

ریپزی   ونگی حرکپت و برنابپ   گپ تحلیلی بهمی برای چ

بدیریت اقاصاد بپین اسملپ  باشپد. در    این کشور برای 

سپازان چینپی را    توان این ادراک تصمیم این راساا بی

ک  نظم اقاصپادی بپین اسملپ  در    اینگون  بیان داشت 

گپران   حال ورود ب  فاز سوم خود است. از نظر تحلیپ  

چینی نظم اقاصادی بین اسمل  در فاز اول و دوم خود 

بارتیب انگلساان و آبریکا بحور بود و حال ایپن نظپم   

در حال ورود ب  فاز سوم خود یعنی فاز رقابت آبریکپا  

ست. اسرا  بایپد  با بازیگران و اقاصادهای نوظهور شده ا

هپای اقاصپادی    بیان داشت ک  این فاز از نظم و رقابت

توان قضاوت قطعی نسرت ب   بسیار پیچیده بوده و نمی

تپوان بپا    ابا آنچپ  را کپ  بپی   خروجی آن بیان داشت. 

ها تالش دارنپد   چینیقطعیت بیان داشت آن است ک  

بدت و ب  بوازات افزایش قپدرت اقاصپادی    تا در کوتاه

دیریت اقاصادی توسپر غپرب را بپ  بپدیریت     خود، ب

 .بشارک اقاصادی شرق و غرب تغییر دهد

هپا بعاقدنپد کپ      در هر حال باید گفت ک  چینی

نظم اقاصاد جهانی در دوره گپذار و بازسپازی اسپت و    

این بسئل  فرصپت بناسپری بپرای چپین بپ  بنظپور       

توانپد فپراهم    اسمل  بپی  دهی ب  نظم اقاصاد بین سابان

ایجپپاد نهادهپایی باننپپد بانپپک   همپین راسپپاا در آورد. 

گذاری زیرساخت آسیایی و همچنین اسارتمی  سربای 

ها و  توان ب  عنوان یکی از سازه جاده ابریشم را نیز بی

ای نقپش فعپال در ایپن دوره    فپ های چین برای ای اهرم

 بازسازی نظم اقاصادی بد نظر قرار داد. ب  بیان دیگپر 

سیایی و جاده ابریشپم  آگذاری زیرساخت  بانک سربای 

از جمل  بحصوالت بهم ایپن کشپور در نایجپ  ادراک    

اسمل  و تالش برای فربپول   شرایر گذار در اقاصاد بین

نویسی جدید باناسب با بناف  خپود در ایپن شپرایر    

 است.

توان دراین راساا بورد  دیگری ک  بی  بسئل  بهم

یپابی   اشاره قپرار داد آن اسپت کپ  همپ  آثپار قپدرت      

اقاصادی چین و نوع رفاار و تالش ایپن کشپور بپرای    

تپوان بنحصپر    ایفای نقش فعال در گروه بیست را نمی

اسملپ  نمپود بلکپ  حرکپت سوکوبوتیپو       ب  حپوزه بپین  

اناظارات رو ب  افزایش جابع  داخلی چین و همچنین 

افزایش بشروعیت برای حزب کمونیست چپین را نیپز   
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ریاسپت و  ر داد. بایست در این راساا بپد نظپر قپرا    بی

دهپد کپ     بدیریت چپین در گپروه بیسپت نشپان بپی     

دسااوردهای اقاصادی چین در طول س  ده  گذشپا   

و بسیری ک  این کشور بپرای توسپع  اناخپاب کپرده     

و اسقپپا و  اسپپت، بسپپیر درسپپت و بپپوفقی بپپوده اسپپت

تئوریزه نمودن این تصویر برای جابع  داخلی و افکپار  

ن کشور را تشویق نماید بردم ایتواند  عموبی چین بی

تا فپداکاری بیشپاری بپرای تحقپق سوسیاسیسپمی بپا       

  های چینی داشا  باشند.   ویمگی


