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آنتحققلوازموثباتلفظ
7وکلیدیعرصه5تعریف

اصولیسیاست

انقباض تقاضا

شوک عرضه

تضعیف انتظارات 
سابق



رفاه 
مشترک و 

همگانی

سرمایه

محصوالت 
اولیه

ریسک 
های 
احتمالی

محیط 
زیست



مدیریت سهم 
جامعه از 
کیک اقتصاد

بزرگ کردن کیک اقتصاد•

تقسیم کیک بین همگان•

سیاست های 
توزیع 

فرصت های 
شغلی

اصل اشتغال با کیفیت•

بهبود سیاست های توزیع •
فرصت های شغلی

حمایت از بنگاه های •
اقتصادی و گروه های 

اجتماعی

بهبود و 
گسترش 
خدمات 

عمومی اولیه

آموزشی•

پزشکی•

سالمندان•

مسکن•

...و •



سیاست چراغ
راهنمایی

توسعه سالم مقررات
سرمایه

ز انتقال تمرک
سرمایه گذاری

از خارج به 
داخل



کشاورزی

تمرکز بر 
محصوالت 

اصلی کشاورزی

اولویت دهی به 
امر صرفه جویی

دارتقای توان تولی

تسریع توسعه 
فناوری های 
پیشرفته نفت و

گاز و سایر منابع

ارتقای سیستم 
های بازیافت 

زباله

استراتژی صرفه 
جویی



مقابله با 
ریسک 
های مالی

متصدیان مالی

مراجع صنعتی
محوریت شرکت 
ها در عملیات 

خنثی سازی

دولت های محلی



کالن

خرد

ساختاری

نوآوری فناوری
اصالحات و 
درهای باز

توسعه مناطق

جامعه



کاهش مالیات و هزینه ها 
در عرصه نوآوری 

تکنولوژیک

گسترش سرمایه گذاری در 
زیرساخت های پیشرفته و 

توسعه سبز

تقویت حمایت از شرکت 
های کوچک و متوسط

هدایت موسسات مالی به 
سمت حمایت از حوزه های 

اقتصاد حقیقی

گسترش تقاضای داخلی و 
افزایش قدرت درون زا



تقویت پویایی 
بازار

حفاظت از •
مالکیت 
معنوی

مبارزه با 
انحصارطلبی

مقابله با •
رقابت های 

ناعادالنه

مدیریت موثر 
در مبارزه با 

فساد

فرارهای •
مالیاتی و 

بزهکاری های 
مخرب



شکل دهی به 
شبکه مالی در 
هم تنیده داخلی

و خارجی

پیگیری تحول دیجیتال

تثبیت ایمنی و 
کارآمدی 

شبکه های 
مالی

ارتقای رقابت های اساسی

ارتقای فضای 
رقابت در 
حوزه های 
ساختاری

تسریع تحوالت حوزه 
دیجیتال



برنامه سه ساله اصالح 
ساختار علم و فناوری 

چین

شکل دهی به تحقیقات 
بنیادین در حوزه های 

مورد نظر

ساماندهی اصالحات در 
موسسات پژوهشی

تعمیق و گسترش 
همکاری های بین المللی 
در حوزه علم و فناوری

تعمیق ارتباط فناوری با 
توسعه



درهای 
باز

باز بودن 
سطح باال 

باز بودن 
پیشرفته

توسعه 
پیشرفته یک
پهنه یک راه

باز بودن 
سیستماتیک و 
مدیریت شده

ساختار جامع 
عرضه سهام

اصالحات

شبکه برق 
داخل چین

شبکه 
ریلی

اقتصاد 
دیجیتال

فقر



مناطق

تدوین استراتژی 
های توسعه منطقه 
ای و راهبردهای 

کالن توسعه 
هماهنگ

مناطق 
روستایی

هماهنگ سازی 
امر توسعه در 
شرق، غرب، 
مرکز و شمال 

شرق چین



هماهنگی توسعه 
اقتصادی و حفاظت 
از معیشت مردم

سیاست فرزند 
آوری

بیمه

اشتغال



اقتصاد جهانی

世界经济

اقتصاد چین

中国经济

چندجانبه گرایی

多边主义



دیدجمدل=پایدارتوسعه---اجتماعیاقتصادی،سیاسی،)چینداخلیشرایط•

(توسعه

آنتغییراتوالمللبیننظامدرچینموقعیت•

چینیمدل:جهانآیندهبرایچینمعادالت•

فرداوامروزچینبرایپایداربعضاونوظهورهایچالش•



اد ایج: کمیته سیاسی هسته مرکزی حزب کمونیست: 2020ماه می : طرح اولیه•

چرخه داخلی و خارجی

محوریت چرخه داخلی و ایجاد چرخه دوگانه: شی جین پینگ: 2020جوالی •

توسعه بر تسریع در ایجاد مدل جدید: سیگنال کمیته سیاسی حزب: یک هفته بعد•

مبنای ایده چرخه دوگانه

ه چین پیش بینی ها از دو سال قبل و زمان شروع فراگیری و ضربات ترامپ ب•

!از چنین تحولی حکایت داشت



خارجیتجارتمسئلهوداخلیبازارهوشمندمدیریتبرایچینبرنامه•

شدنجمعراستایدرمهمگامیچیندرخارجیمحصوالتکیفیتارتقایمسئله•
شورکاینداخلفضایدرتقاضاوعرضهگردونهایجادوداخلسمتبهچیناقتصاد

.است

وجاریتجنگکرونا،فراگیریباکهبودشدهآغازچیندرقبلهامدتازفرآینداین•
.دشعملیاتیوتئوریزهتسریع،چینسویازفناوری،حوزهدرآمریکافشارهای

کهگرددمیبازچین«المللیبینبزرگچرخهاستراتژی»بهطرحاینریشه•
باوودب«چیندرکارغنینیرویبراتکاباصادراتتوسعه»برمبتنیرویکردی

.نشستباربهجهانکارخانهبهتبدیلوWTOبهچینپیوستن

سازییجهانبرندهبزرگترینبهراچینعمالوبودچینسودبهامربادیدرفضااین•
.کردمبدل

ازچینملموسپذیریضربهموجباتمحورصادراترویکردمتاخر،فضایدراما•
بیشاتکایوپیشرفتهصنعتزنجیرهپاییندرچینگرفتنقرار.آوردفراهمراآمریکا

قدرتتهدیداتبرابردرراچینعمالخارجیگذاریسرمایهوجهانیبازاربهحداز
.افتادچارهفکربهپکنبنابراین.بودکردهپذیرضربهبزرگهای



:در گام نخست اصول زیر مورد تاکید چین قرار گرفت•

تاکید بر اصل نوآوری در فناوری•

چرخه داخلی : ایجاد دو بازوی مهم در داخل برای تقویت چرخه بزرگ داخلی•

مصرف و چرخه داخلی فناوری

ایجاد زیرساخت های جدید و هوشمند سازی این زیرساخت ها•

مجموع این عوامل موجب شد چین به عنوان یک چرخه مستقل در ساختار •

یرات شدید  اقتصاد جهانی تعریف شود اما وابستگی متقابل این دو ساختار با تاث

.بر یکدیگر همچنان محفوظ بماند

ورت به بیان دیگر نوعی گردش مبنایی در جایگاه چین در اقتصاد جهانی ص•

قل برای گرفت که بر مبنای چین در عین نیاز به تعریف هویت اقتصادی مست

!کشدخویش، نمی تواند به طور کامل گلیم خود را از آب اقتصاد جهانی بیرون ب



ابعاد سوسیالیسم با ویژگی های چینی•

برنامه های پنج ساله اقتصادی چین•

چهاردهمین برنامه پنج ساله چین•

2035پیشنهادات کمیته مرکزی حزب برای اهداف چشم انداز •
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