


:روابط تجاری چین و آمریکا
جنگ ارزی؟ تقسیم کار؟ یا جنگ سرد؟

فرهاد نیلی



فهرست مطالب
انفصال مصرف داخلی و صادرات✓

در چین
چیناقتصادیقدرت✓
ذخایر ارزی چین✓
تغییر پارایم✓
؟سردجنگانفصال یا✓

تراز تجاری آمریکا✓
و پس انداز، سرمایه گذاریرابطه✓

تراز تجاری
ین رفتار پس اندازی در چمقایسه✓

آمریکاو
جهانیتجارتناترازی✓
چیمریکا✓



فهرست مطالب
انفصال مصرف داخلی و صادرات✓

در چین
چیناقتصادیقدرت✓
ذخایر ارزی چین✓
تغییر پارایم✓
؟سردجنگانفصال یا✓

تراز تجاری آمریکا✓
و پس انداز، سرمایه گذاریرابطه✓

تراز تجاری
ین رفتار پس اندازی در چمقایسه✓

آمریکاو
جهانیتجارتناترازی✓
چیمریکا✓







مازاد تجاری

کسری تجاری



مت علت تغییر عال
تراز تجاری 

آمریکا، در نیمه 
، از ۱۹۸۰دهه 

مازاد به کسری 
چیست؟

مازاد تجاری

کسری تجاری



انقاط چرخش در تحوالت تجاری آمریک



کادو قرن روند تحوالت تراز تجاری آمری

ر در عصر جهانی سازی، با افزایش حجم تجارت فرامرزی، آمریکا د
.شدحوزه های فاقد مزیت نسبی به یک واردکننده بزرگ تبدیل



فهرست مطالب
انفصال مصرف داخلی و صادرات✓

در چین
چیناقتصادیقدرت✓
ذخایر ارزی چین✓
تغییر پارایم✓
؟سردجنگانفصال یا✓

تراز تجاری آمریکا✓
و پس انداز، سرمایه گذاریرابطه✓

تراز تجاری
ین رفتار پس اندازی در چمقایسه✓

آمریکاو
جهانیتجارتناترازی✓
چیمریکا✓
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جاریسازوکار اثرگذاری پس انداز و سرمایه گذاری بر تراز ت
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I, Sپس انداز و سرمایه گذاری، 

جاریسازوکار اثرگذاری پس انداز و سرمایه گذاری بر تراز ت

در تعادل حسابجاری
.تراز است
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I, Sپس انداز و سرمایه گذاری، 

جاریسازوکار اثرگذاری پس انداز و سرمایه گذاری بر تراز ت

در تعادل حسابجاری
.تراز است

اگر افزایش هزینه های ... 
از عمومی یا خصوصی، پس اند

...ملی را کاهش دهد 

r*

S1S2

I(r)



ی، 
قع

 وا
ره

 به
رخ

ن
r

I, Sپس انداز و سرمایه گذاری، 

جاریسازوکار اثرگذاری پس انداز و سرمایه گذاری بر تراز ت

در تعادل حسابجاری
.تراز است

اگر افزایش هزینه های ... 
از عمومی یا خصوصی، پس اند

...ملی را کاهش دهد 

کسری حسابجاری 
.بروز می کند
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S1S2

I(r)



در یک اقتصاد باز 
افزایش هزینه های 

یا مصرف دولت
به کسریخصوصی

.می انجامدتراز تجاری
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در تعادل حسابجاری
.تراز است

اگر افزایش هزینه های ... 
از عمومی یا خصوصی، پس اند
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.بروز می کند

r*

S1S2

I(r)



ی، 
قع

 وا
ره

 به
رخ

ن
r

I, Sپس انداز و سرمایه گذاری، 
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حسابجاری
.تراز است
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جاریسازوکار اثرگذاری پس انداز و سرمایه گذاری بر تراز ت

در تعادل، 
حسابجاری
.تراز است

در اثر افزایش... 
فرصت های 

...سرمایه گذاری 
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جاریسازوکار اثرگذاری پس انداز و سرمایه گذاری بر تراز ت

در تعادل، 
حسابجاری
.تراز است

در اثر افزایش... 
فرصت های 

...سرمایه گذاری 

کسری حسابجاری 
.بروز می کند
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جاریسازوکار اثرگذاری پس انداز و سرمایه گذاری بر تراز ت

در تعادل، 
حسابجاری
.تراز است

در اثر افزایش... 
فرصت های 

...سرمایه گذاری 

کسری حسابجاری 
.بروز می کند

r*

S1

I(r)1

I(r)2

در یک اقتصاد باز 
افزایش هزینه های 

، مصرف خصوصی، دولت
یسرمایه گذاریا افزایش 
تراز تجاریبه کسری 
.می انجامد



فهرست مطالب
انفصال مصرف داخلی و صادرات✓

در چین
چیناقتصادیقدرت✓
ذخایر ارزی چین✓
تغییر پارایم✓
؟سردجنگانفصال یا✓

تراز تجاری آمریکا✓
و پس انداز، سرمایه گذاریرابطه✓

تراز تجاری
ین رفتار پس اندازی در چمقایسه✓

آمریکاو
جهانیتجارتناترازی✓
چیمریکا✓



کانرخ پس انداز شخصی در آمری



۱۹۹۰و ۱۹۸۰طی دهه های .. 
...مستمرا کاهش یافته 

به ۲۰۰۸مقارن بحران مالی ... 
...درصد رسیده ۳کمتر از 

درصد و یکی از ۸در حدود ... 
پایین ترین  نرخ های پس انداز در

جهان

کانرخ پس انداز شخصی در آمری



۱۹۹۰و ۱۹۸۰طی دهه های .. 
...مستمرا کاهش یافته 

به ۲۰۰۸مقارن بحران مالی ... 
...درصد رسیده ۳کمتر از 

درصد و یکی از ۸در حدود ... 
پایین ترین  نرخ های پس انداز در

جهان

کانرخ پس انداز شخصی در آمری



کسری تجاری آمریکا 
داز بازتاب شکاف پس ان

.سرمایه گذاری  است-

از 
د 

رص
د

G
D

P

سرمایه گذاری

پس انداز

تراز 
حسابجاری



نرخ پس انداز در 
۱۲آسیای شرقی 

واحد درصد از اروپا 
واحد درصد ۱۷و 

ر از آمریکا بزرگ ت
.است

تعمیق شکاف 
وآسیای شرقی

پس از آمریکا
۱۹۹۶



د فزونی جمعیت سالمن
در ژاپن و چین نسبت

به آمریکا، از علل 
بزرگ تر بودن نرخ 

پس انداز آسیا از 
.  آمریکاست

سرعت افزایش سهم 
سال ۵۰جمعیت باالی 

در چین از سایر 
.تکشورها سریعتر اس

سال از کل جمعیت۵۰سهم جمعیت باالی 



به رغم خاتمه سیاست 
تک فرزندی، نرخ رشد 

.جمعیت در چین کاهنده است



جمعیت چین را ۲۰۳۰هند تا 
.پشت سر خواهد گذاشت



ه نسبت دارایی ب
درامد در چین 

ط برابر متوس۱.۵
جهان و دو برابر 

.آمریکا است

رامدنسبت دارایی واقعی به د



فهرست مطالب
انفصال مصرف داخلی و صادرات✓

در چین
چیناقتصادیقدرت✓
ذخایر ارزی چین✓
تغییر پارایم✓
؟سردجنگانفصال یا✓

تراز تجاری آمریکا✓
و پس انداز، سرمایه گذاریرابطه✓

تراز تجاری
ین رفتار پس اندازی در چمقایسه✓

آمریکاو
جهانیتجارتناترازی✓
چیمریکا✓
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روند مازاد و کسری تجارت جهانی



ناترازی تجاری 
اوج ۱۹۹۶از 

گرفته؛ چرا؟
در بحران مالی 

تعدیل ۲۰۰۸
شد؛ چگونه؟ 

پس از آن 
؛ همچنان باال ماند

تا کجا؟
و تا چه چرا

میزان ناترازی 
؟استمهم
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روند مازاد و کسری تجارت جهانی
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پس از آن 
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روند مازاد و کسری تجارت جهانی



ناترازی تجاری 
اوج ۱۹۹۶از 

گرفته؛ چرا؟
در بحران مالی 

تعدیل ۲۰۰۸
شد؛ چگونه؟ 

پس از آن 
؛ همچنان باال ماند

تا کجا؟
و تا چه چرا
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روند مازاد و کسری تجارت جهانی



ناترازی تجاری 
اوج ۱۹۹۶از 

گرفته؛ چرا؟
در بحران مالی 

تعدیل ۲۰۰۸
شد؛ چگونه؟ 

پس از آن 
؛ همچنان باال ماند

تا کجا؟
و تا چه چرا

میزان ناترازی 
؟استمهم
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م
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روند مازاد و کسری تجارت جهانی



ترکیب کشوری ناترازی



ترکیب کشوری ناترازی

ذیرسرمایه پ+ کشورهای صادرکننده 

تسرمایه فرس+ کشورهای واردکننده 



ه پیشرانه اصلی ناترازی طی س
دهه گذشته، کسری تجاری 

آمریکا، و مازاد تجاری چین، 
ژاپن، آلمان، و کشورهای نفتی

.بوده است

ترکیب کشوری ناترازی

ذیرسرمایه پ+ کشورهای صادرکننده 

تسرمایه فرس+ کشورهای واردکننده 



فهرست مطالب
انفصال مصرف داخلی و صادرات✓

در چین
چیناقتصادیقدرت✓
ذخایر ارزی چین✓
تغییر پارایم✓
؟سردجنگانفصال یا✓

تراز تجاری آمریکا✓
و پس انداز، سرمایه گذاریرابطه✓

تراز تجاری
ین رفتار پس اندازی در چمقایسه✓

آمریکاو
جهانیتجارتناترازی✓
چیمریکا✓



یکاسهم کاهنده تولیدات کارخانه ای در اقتصاد آمر
(سهم از تولید و اشتغال)



ر آمریکاتغییر تدریجی و منظم ترکیب نیروی کار د



ر آمریکاتغییر تدریجی و منظم ترکیب نیروی کار د



ر آمریکاتغییر تدریجی و منظم ترکیب نیروی کار د
درصد ۴۵انتقال 

ن از اشتغال به چی
...با 
دستمزد ✓

پایین تر،
حق انتخاب و  ✓

قدرت چانه زنی
باالتر،

آلودگی ✓
زیست محیطی

کم تر



مازاد اصلی از آن 
چین و کسری 

مربوط به آمریکا 
.است



مازاد اصلی از آن 
چین و کسری 

مربوط به آمریکا 
.است

ده فرگوسن این پدی
.نامیدچیمریکارا 



مازاد اصلی از آن 
چین و کسری 

مربوط به آمریکا 
.است

نایع با کاهش مستمر سهم اشتغال در ص
کارخانه ای در آمریکا، واردات این 
.تمحصوالت از چین افزایش یافته اس

ده فرگوسن این پدی
.نامیدچیمریکارا 



اندازه اقتصاد چین در سال 
تریلیون دالر ۱۸به ۲۰۲۱
.رسید
درصد۳۳باصنعتیتولید

چینGDPدرراسهمبیشترین
.دارد

چین GDPترکیب بخشیِ



(GDPسهم از )ترکیب تراز تجاری چین



بزرگ ترین 
کارخانه جهان 

سهم)مواد اولیه 
(غالب در واردات

را به محصوالت
کارخانه ای 

سهم غالب در )
ل تبدی(صادرات
.می کند

(GDPسهم از )ترکیب تراز تجاری چین



فهرست مطالب
انفصال مصرف داخلی و صادرات✓

در چین
چیناقتصادیقدرت✓
ذخایر ارزی چین✓
تغییر پارایم✓
؟سردجنگانفصال یا✓

تراز تجاری آمریکا✓
و پس انداز، سرمایه گذاریرابطه✓

تراز تجاری
ین رفتار پس اندازی در چمقایسه✓

آمریکاو
جهانیتجارتناترازی✓
چیمریکا✓



رشدنرخمقایسه
وصادراتساالنه

فروش داخلی در چین



یک توضیح 
پس انداز باالی 

عایدات : چین
صادرات به جای 

مصرف داخلی 
.ذخیره می شود

رشدنرخمقایسه
وصادراتساالنه

فروش داخلی در چین



فهرست مطالب
انفصال مصرف داخلی و صادرات✓

در چین
چیناقتصادیقدرت✓
ذخایر ارزی چین✓
تغییر پارایم✓
؟سردجنگانفصال یا✓

تراز تجاری آمریکا✓
و پس انداز، سرمایه گذاریرابطه✓

تراز تجاری
ین رفتار پس اندازی در چمقایسه✓

آمریکاو
جهانیتجارتناترازی✓
چیمریکا✓



و تجارت GDPبر حسب سهم از 
...جهانی و سرمایه گذاری خارجی 



و تجارت GDPبر حسب سهم از 
...جهانی و سرمایه گذاری خارجی 

قدرت درصد از ۱۶چین حدود ... 
...جهان را در اختیار دارد اقتصادی



و تجارت GDPبر حسب سهم از 
...جهانی و سرمایه گذاری خارجی 

قدرت درصد از ۱۶چین حدود ... 
...جهان را در اختیار دارد اقتصادی

آمریکا را پشت ۲۰۲۰و قبل از ... 
سر گذاشته



تعداد کشورهای جهان که چین
بزرگ ترین شریک( آمریکا)

تجاری آنهاست، مستمرا 
یافته( کاهش)افزایش 

ن چین بزرگ تری
شریک تجاری 

آمریکاست

چین با پشت سر 
گذاشتن آمریکا،  

بزرگ ترین شریک 
تجاری اروپاست



یونیکورن، ۱۸۰چین با 
بعد از آمریکا، دومین 
در ظرفیت رشد دیجیتال

آینده را ایجاد کرده



یونیکورن، ۱۸۰چین با 
بعد از آمریکا، دومین 
در ظرفیت رشد دیجیتال

آینده را ایجاد کرده



فهرست مطالب
انفصال مصرف داخلی و صادرات✓

در چین
چیناقتصادیقدرت✓
ذخایر ارزی چین✓
تغییر پارایم✓
؟سردجنگانفصال یا✓

تراز تجاری آمریکا✓
و پس انداز، سرمایه گذاریرابطه✓

تراز تجاری
ین رفتار پس اندازی در چمقایسه✓

آمریکاو
جهانیتجارتناترازی✓
چیمریکا✓



۲۵چین بیش از 
درصد از ذخایر 

ارزی جهان را در 
.اختیار دارد

جهانیGDPنسبت ذخایر ارزی به 



ذخایر ارزی چین با 
۱۵افزایش مستمر طی 

سال اول هزاره سوم، 
میلیارد ۱۰۰از حدود 

۳.۵دالر به کمتر از 
.تریلیون دالر رسیده



.ددرصد از ذخایر ارزی چین به دالر آمریکا نگهداری می شو۶۰بیش از 



فهرست مطالب
انفصال مصرف داخلی و صادرات✓

در چین
چیناقتصادیقدرت✓
ذخایر ارزی چین✓
تغییر پارایم✓
؟سردجنگانفصال یا✓

تراز تجاری آمریکا✓
و پس انداز، سرمایه گذاریرابطه✓

تراز تجاری
ین رفتار پس اندازی در چمقایسه✓

آمریکاو
جهانیتجارتناترازی✓
چیمریکا✓



ر افت تجارت کاالیی د
اثر کرونا هنوز جبران

نشده



میزبانی 
سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی

در کشورهای 
ز توسعه یافته ا

۲۰۱۶سال 
کاهش یافته

۲۰۱۹از
پذیرش

درکشورهای
همتوسعهحال
هکردافت



، سهم تجارت از ۲۰۱۰از اواسط دهه ✓
GDPد جهانی و محتوای وارداتی تولی

در جهان کاهش یافت
افزایشبهرونداینازبخشی... ✓

ی سیاساجماعتغییروحمایت گرایی،
در آمریکا از جهانی شدن به 

ملی گرایی منتسب است
ار و نیروی کطمتوسطبقهتلقی... ✓

آمریکا از متضرر شدن از 
جهانی شدن، پیشرانه اجتماعی این

.تغییر است



ت تمایل چین به ادامه صادرا/ توان 
محصوالت کارخانه ای در حال 

.کاهش است



؟آیا تغییر بزرگ در راه است



؟آیا تغییر بزرگ در راه است

اری افزایش پلکانی تعرفه های تج✓
چین و آمریکا علیه یکدیگر

چینازکاهش واردات آمریکا✓
کاهش کسری تجاری آمریکا از ✓

چین
جایگزین کردن صادرات به ✓

آمریکا، با صادرات به آسیای
ی شرقی، اروپای شمالی، و آمریکا

مرکزی



؟آیا تغییر بزرگ در راه است

اری افزایش پلکانی تعرفه های تج✓
چین و آمریکا علیه یکدیگر

چینازکاهش واردات آمریکا✓
کاهش کسری تجاری آمریکا از ✓

چین
جایگزین کردن صادرات به ✓

آمریکا، با صادرات به آسیای
ی شرقی، اروپای شمالی، و آمریکا

مرکزی



؟آیا تغییر بزرگ در راه است

اری افزایش پلکانی تعرفه های تج✓
چین و آمریکا علیه یکدیگر

چینازکاهش واردات آمریکا✓
کاهش کسری تجاری آمریکا از ✓

چین
جایگزین کردن صادرات به ✓

آمریکا، با صادرات به آسیای
ی شرقی، اروپای شمالی، و آمریکا

مرکزی



؟آیا تغییر بزرگ در راه است

اری افزایش پلکانی تعرفه های تج✓
چین و آمریکا علیه یکدیگر

چینازکاهش واردات آمریکا✓
کاهش کسری تجاری آمریکا از ✓

چین
جایگزین کردن صادرات به ✓

آمریکا، با صادرات به آسیای
ی شرقی، اروپای شمالی، و آمریکا

مرکزی



اری تغییر بزرگی در روابط تج
.چین و آمریکا در راه است

اری افزایش پلکانی تعرفه های تج✓
چین و آمریکا علیه یکدیگر

چینازکاهش واردات آمریکا✓
کاهش کسری تجاری آمریکا از ✓

چین
جایگزین کردن صادرات به ✓

آمریکا، با صادرات به آسیای
ی شرقی، اروپای شمالی، و آمریکا

مرکزی


