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ווה את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים מההמשבר הכלכלי הגלובלי אינו פוסח אפילו על המשק הסיני ש
הבנק , האינדיקאטורים הכלכליים בסין רשמו ירידה מואצת בחודש נובמבר. בכלכלת העולם בעשור האחרון

. השנה להצטמצםוהצמיחה הכלכלית צפויה המרכזי הוריד את הריבית בשיעור החד ביותר מזה כמעט עשור 
מפעלים ובתי חרושת נסגרים חדשות לבקרים וההנהגה הסינית מתריעה בפני אי שקט חברתי כתוצאה 

הינו עדיין מהיר ,  השנה9%שיעור הצמיחה שיעמוד ככל הנראה על , יחד עם זאת .מעלייה במספר המובלטים
 8%כלכלנים מעריכים כי על סין לשמור על צמיחה של , כמו כן. יותר משל כל כלכלה גדולה אחרת בעולם

 מיליארד 586תכנית ההצלה בסך . נראה כי ניתן לממש, את היעד הזה. בשנה לפחות כדי לשמור על יציבות
דולרים עליה הודיעה הממשלה הסינית בנובמבר מיועדת לעודד תמורות ראשונות במבנה הכלכלה הסינית 

  . רחבי המדינהבאמצעות השקעות בתשתיות בכל
  

. לם ומנתחת את ההשלכות עבור סיןב ובעו"העיתונות הסינית עוקבת בדריכות אחר התפתחות המשבר בארה
האם להציל את תעשיית היצוא הסינית או שמא : הדיונים וחילוקי הדעות סובבים סביב מספר שאלות מרכזיות

 פנימית שלה אכן תעדד צריכה המממגבשתהאם תוכנית ההצלה ש? לחברות החלשות לשקועעדיף לתת 
האם סין למדה את לקחי המשבר הפיננסי שפקד את אסיה לפני ? ותמתן את תלותה של סין בהשקעות זרות

  ? המשבר ואיזה מקום יהיה לסין בשיטה זואה השיטה הפיננסית העולמית עם חלוףכיצד תר? עשור
  
  

ת סינים ובו ניתוח של סוגיה מרכזית המידעון של מרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה מבוסס על מקורו
ומספר נושאים , )הכתובה והאלקטרונית(באקטוליה הסינית או העולמית כפי שהיא נדונה בתקשורת הסינית 

  .ונות ובחוגים האיטלקטואלים בסיןנוספים שבהם דנים בעית
  יורי פינס: עריכה

  דן-מיכל מי: עריכה וכתיבה
  

  ים בלום'יבה של מר גהמידעון יוצא לאור בזכות תרומתו הנד
This publication is supported by the generous donation of Mr. Jim Blum

  
המרכז בין כתליו חברי , פלינאריצידיס- הינו מרכז אינטר2006-מרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה אשר נוסד ב
המרכז פועל לקדם . ההעוסקים בתחום לימודי מזרח אסי, סגל ממחלקות שונות באוניברסיטה העברית

ובכך מבקש ליצור מרחב , ההוראה והדיון בנושאי מזרח אסיה באוניברסיטה ומחוצה לה, ולהרחיב את המחקר
  אשר יוכל לקשר בין האקדמיה והציבור הרחב ולאפשר החלפת רעיונות ודעות
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  ? את תעשיית היצואלהציל או לא להציל
  

עם סגירתם של מפעלים רבים בדרום . משבר הכלכלי העולמיהשל המיידי  היא הקורבן תעשיית היצוא הסינית
) Guangdong(דונג -גואנגחבל מנהיגי . הדיון בעיתונות הסינית סביב עתיד תעשיות היצוא בעיצומו, סין

 לאיזון מחדש של מבנה  סגירתם תתרום בטענה כי את מפעלי היצוא החלשיםלהצילהצהירו כי אין בכוונתם 
  .לשוק המקומי,   מהשוק העולמי-בשוק היעד של המפעלים חשובה ה  לתמורתובילהכלכלה ו

הון , כח העבודה זול מדי:  שמתגלים במבנה הכלכלה הסינית ניתן כיום להתחיל לתקןסדקיםאת ה, לדידם
ועלותו העקיפה נמוך באופן מלאכותי  , הסיניהמטבע, ערכו של היואן, החשמל מסובסד, מוענק בעלות נמוכה

ת היצוא מושקעות מחדש בחוב יכל ההכנסות מתעשי, זאת ועוד. ביבתי אינה נלקחת בחשבוןשל הזיהום הס
  . ב"יום בעין הסערה של המשבר בארהסין מוצאת את עצמה כ, האמריקני ולפיכך

  
. אך לא בכל מחיר, תקן את תחלואי הכלכלה הסיניתמסכימים כי המשבר מהווה הזדמנות פז לאחרים אמנם 

בוגרי ו ברובם כפריים חסרי השכלה, ובדיםעפיטורי . 20071- מיליון עובדים ב18-קה כתעשיית היצוא העסי
רער את  ללחץ חברתי שיע גורמים,)2מספר המובטלים מקרבם עומד על מיליון וחצי (אוניברסיטאות טריים

, תעסוקה במגזר הכפרי במסגרת תכנית ההצלהב מחסורלנה אמיתי ובהעדר מע, יציבותה הפוליטית של סין
  .יצירת מקומות עבודה זמניים תעודד צמיחה כלכלית, בטווח המידי. יש לסייע לתעשיות היצוא להתאושש

מרכז  חבליב לשוב לבתיהם  נאלצים, מיליון איש10-כשמספרם נאמד ב, המפוטרים הטריים, כבר עכשיו
תר בכל רחבי  האבטלה תתפשט מהר יו,כתוצאה מכך. מוגבלתת התעסוקה שבהם יכולת יציר, ומערב סין

 לנקוט על המדינהאינה מתאימה למדינה כמו סין ולכן , יםגורסים המומח, laissez faire -מדיניות ה. המדינה
  . חזק את תעשיות היצואצעדים כדי ל

חוששים גם הם . מוחים נגד צעדים אלה )Caijing( ינג'ג-צאיכלכלנים ליברלים המצוטטים בירחון , לעומתם
אך הם טוענים כי המטרה העיקרית צריכה עדיין להיות , ) בערים9%- עומדת על כאשר(מהשלכות האבטלה 

waixiangxing(" שמסתכלת החוצהכלכלה "מעבר מ 外向型 (תכלת פנימהכלכלה שמס"ל") neixiangxing 
内向型( ,רק באמצעות העלאת משכורותניתן להשיג , וזאת.  

 צעדים כגון.  ביציבות ובהצלת תעשיית היצואהצורךעל  נראה כי הממשלה שמה דגש לעת עתה, פי כן לעאף 
 ודחיית השקת שכר התמריצים ליצואנים בעזרת הקלות מסת אהעל, הקפאה זמנית של תנודות המטבע

 זלת המוצרים שנועדוומשפיעים בעיקר על תעשיית הטקסטיל והאלקטרוניקה ותורמים לה  לעובדיםהמינימום
   .ב"הארשווקי האיחוד האירופי ו לבראש ובראשונה

  
  ?האם הממשלה למדה את לקחי העבר: תכנית ההצלה הסינית

  
יש לציין כי סין , עם זאת( הממשלה על מנת להציל את סין מהמשבראלה הם רק כמה מהצעדים בהם נוקטת 

  . הציגה הממשלה הסינית את תכנית ההצלה שלה,  בנובמבר9-ב). עדיין רחוקה ממיתון כלכלי
בתשתיות )  מיליארד דולרים586(יואן  טריליון 4-לולות השקעות של ככ, 2010שמתפרסת עד , בתכנית

הנחת תשתיות בכפרים ושיפור מערכת התחבורה היבשתית והאווירית ברחבי , לאומיות כדוגמת דיור זול
עידוד ב, הגנת הסביבהב, בשיטת הבריאות והרווחה, השקעות נוספות מתוכננות גם במערכת החינוך. המדינה

ואן 'צ-ְסהחבל שיקום האזורים שנפגעו מרעידת האדמה שפקדה את בגיות מתקדמות לסין וסת טכנולויכנ
)Sichuan (יש המעריכים שהממשלה תחולל שינויים במערכת המיסוי, כן כמו .במאי השנה.  
  

מקווים , את השארו, 2009ברבעון הראשון של כבר כרבע מעלות התכנית תמומן על ידי הממשלה המרכזית 
  .ם פרטייםיעו הממשלות האזוריות ומשקיעישקי, בסין

  
 הם. דצמברתחילת  שנערכה ב המרכזית הכלכליתהועידובעל המגמות הללו חזרו מקבלי ההחלטות הסינים 

איזון השקעות בתשתיות ו, עידוד הצריכה: ת להצלת הכלכלה הסיניתתוכניקוויה העיקריים של ה אישרו את

                                                
ההערכות  : ההבדל נעוץ בשיטת החישוב. מיליון איש50בתעשיית היצוא מועסקים מעל , לפי הערכות מערביות1

ואילו הגבוהות מכלילות ) 'מפעלים וכיוב(ת היצוא תעשיו במישרין בשמועסקיםאנשים רק את ההנמוכות לוקחות בחשבון 
  .באופן עקיףבתעשיית היצוא גם את אלה שתעסוקתם תלויה 

2 Jamil Anderlini, “China battles unemployment to deter unrest”, Financial Times,  ,21 2008 דצמבר  
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השנה , המשבר הפיננסי באסיהלאחר , גה לפני עשורה שהונבשונה מהמדיניותאך . המבנה המקרו כלכלי
 יעדים שהממשלה הציבה לעצמה – היתשקיע הממשלה באזורים הכפריים ובשיפור רמת החיים של האוכלוסי

ההאטה בשיעור , לטענתם. )Wen Jiabao (באו-יא' גווֶן) Hu Jintao(טאו -ןי'גבתחילת כהונתם של חו כבר 
סיונות מוכוונים להאט את הצמיחה י מהמשבר הכלכלי אך היא גם תוצר של נאמנם נובעת ג"צמיחת התמ

   .אזן את הצמיחה הכלכלית ול שנרשמה בשנים קודמותהגואה
 לפרויקטי בניה ותשתיות קל את תהליכי האישורתגם  וועדת הפיתוח והרפורמות,  החדשותהיוזמותבמסגרת 

תכנית ? תוהים המומחים ,חזרה על טעויות העבראך האם אין בכך . כמו גם את תהליך אישור ההשקעות
שנפגעה באופן פחות משמעותי (פני עשור אמנם סייעה להתאוששות מהירה של הכלכלה לההצלה שהונהגה 

  שיתוק השווקים ורגולציה קשוחה. לתלות רבה מדי בהשקעות ממשלתיות אך גרמה)מאשר היא נפגעת עכשיו
ובת השקעות  הפרטיים לט רגליהם של המשקיעים אתדחקו תחת וועדת הפיתוח והרפורמותומסובכת 

מושקעים עדיין   הסיניםחסכונותהרוב , יםי בשווקים המקומסיונות לעודד צריכהילמרות הנו ממשלתיות
  . בבנקים כדי לפצות על העדר מערכת בריאות וחינוך

  
ת האחוזים האגדיים את שמונ (עשויה אמנם להשיג את יעדי הצמיחה של המדינההנוכחית תכנית ההצלה 

 לשינוי המיוחל אך לפי הסימנים הנוכחים אין ביכולתה להוביל, )3שבהם נאחזים מומחים ומנהיגים כאחד
התכנית עדיין מעורפלת מדי ובהעדר תמריצים כספיים והנחיות מפורטות לממשלות , ראשית. במבנה הכלכלה

 בשירותים  להשקיעבמקוםו לתעשיות הכבדות עייותניים שיסואלה יעדיפו להשקיע בפרויקטים רא, אזוריותה
פרויקטים מסוג זה : רוב סעיפי התכנית מדברים על השקעות בתשתיות ובתחבורה, שנית. לרווחת התושבים

). בנקים וחברות ביטוח (המגזר הפיננסישענו על סיוע מיי וכימיקליםפלדה ו, יעודדו את הביקוש לברזל
לתיות שממילא זוכות לעידוד ישיר ועקיף מהממשלה ומהבנקים  חברות ממשתעשיות אלה נשלטות על ידי

שתיית "ותכנית ההצלה תהיה משולה ל, תימשךממשלתיות וזרות התלות בהשקעות , לפיכך. הממשלתיים
 במסגרת  הולםה הקלה ובה חברות פרטיות רבות לא זוכה לסיועיהתעשי". רעל כדי להרוות את הצמא

  . לתחתית סדרי העדיפויותרמת החיים של האזרחים גם הן נדחקות התוכנית ויוזמות שנועדו לשיפור 
על  את ההגבלותלהסיר  :לשים את הדגש בראש ובראשונה על רפורמות במחיריםהכלכלנים מציעים , על כן

,  פרטיתלסבסד צריכה, להוריד את שיעור מס ההכנסה, הכנסות הכפרייםמחירי המזון ובכך להעלות את 
המדיניות , כמו כן. ח האדם לעלות באופן הדרגתיו ולתת למחירי האדמה וכ,תבמיוחד לשכבות החלשו

ים יהרסנ להיות עשויים אך צעדים אלה, חברות על רדת שיעורי הריבית אמנם מקלותורית הנוכחית והאטיהמונ
יבותה של הכלכלה המפתח ליצ , שהוא אחרי הכל השוק המקומימחזקים את לטווח הרחוק מכיוון שאינם

  .של הכלכלה העולמית, ובמידה מסוימת, הסינית
  

  תום עידן הדולר
  

נכון , של סין לעידן זהתרומתה . חו של עידן חדשתפן ספק כי הכלכלה העולמית עומדת בלמומחים הסינים אי
סין הודפת מעלייה טענות כי . צמיחתה הכלכלית יציבותה ו בראש ובראשונה בדאגה להמשך היא,לעכשיו

  .  יכולות לסייע לשאר העולםת שבידיהח האדירו"רזרבות המט
ביוני אף דובר על רכשית להמן ברדרס (כישות סיניות ברחבי העולם  על פרץ רבספטמבר הועלו השערותכבר 

 Lou(וֶי ן-י'גלֹואּו ל גוף ההשקעות "אך מנכ) .4China Investment Corp  הממשלתי של סיןותגוף ההשקעי "ע
Jiwei (בעיתונות הסינית העריכו כי , כמו כן. 5אמריקאניםהפיננסיים הנכסים וק ה כי אבדה אמונתו בשהודיע

צוותי ל וגישה לדירקטוריונים לסין רק אם הדבר מקנה לה ים כדאיותנבמוסדות פיננסים אמריקאהשקעות 
  .עניין בלהיות משקיע פיננסי פשוטלסין אין . קשרים ענפיםנסיון וניהול בעלי 
 לנוכח בקשות קרן המטבע הבינלאומית להשתתפות ענפה יותר .ר מאופקתהעמדה יות, הרשמיתבעיתונות 

". צנועה וזהירה"ולנקוט עמדה " קור רוח"לנהוג בההמלצה היא , של סין ובקשות לסיוע ממדינות מתפתחות
קול סיוע יא תשמור על יציבות כלכלית מבית ותששהתבטא בכך תפקידה האחראי של סין י, הווה אומר

  .ככל הנראה במדינות מתפתחות, והשקעות זרות

                                                
  , 2008 בדצמבר 21- מהHuang Yasheng, “The China Growth Fantasy”, Wall Street Journal : בעוד על כך3
  http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34337.pdf -רקע על גוף ההשקעות הסיני ניתן למצוא ב4
5 China's sovereign wealth fund to avoid western financial firms: report”, AFP" ,2 2008 דצמבר  
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בתור המדינה , מחד:  להפיק תועלת מהמצב הנוכחי מנסהאין ספק כי הדיפלומטיה הסינית, יחד עם זאת
.  המדינות המתפתחות האינטרסים שלסין חוזרת לעמדות היסטוריות של מגנת, לה בעולםהמתפתחת הגדו

 , על יוזמות עתידיותהמדינות המתפתחותוס בקרב ש קונצנזובי לגסין תפעל, ל אומרים המומחים"בדיונים בינ
, מאידך. סגרת התמורות שיחולו בקרוב במערכת הכלכלית העולמיתמ ביצוג יותר הולם בבנק העולמיי לותקרא

משתוממת העיתונות הרשמית : במעמדה כמעצמה כלכליתהמשבר מהווה הזדמנות עבור סין לדרוש הכרה 
ל אך "המטבע הבינ ןלקרנות לסין בבקשות לתרומה משמעותית יותר מערביות שפועל צביעותן של מדינות 

 גורסת , כדי שסין תשתתף באופן פעיל במבנה הכלכלי החדש... מוכנות להכיר במעמדה ככלכלת שוקאינן
  .ח כלכלי שווהו יש להתייחס אליה כאל כ,העיתונות הרשמית

  
הכה  המשבר הנוכחי .מעריכים בסין, יצועידן הדולר מתקרב אל ק? אבל כיצד יראה העידן שלאחר המשבר

המודל שהיווה השראה לכלכלות מערביות רבות . ההגמוניה הכלכלית האמריקאית בעולםאת מכה ניצחת 
מה גם שההיסטוריה מוכיחה שמעצמות כלכליות . במלוא חולשתו ונראה כי לא יצליח להתאוששכעת מתגלה 

צרפת , הולנד, ספרד, תור הזהב של פורטוגל תקופות ,לשיטתם. החלו את דעיכתן לאחר קרוב למאה שנים
שאין הרי , 1920- בחל עידן העוצמה הכלכלית האמריקנית  תחילתואם, ין שבעים למאה שנהואנגליה ארכו ב

   . קרב כי קצוספק
שטרלינג האנגלית שעדיין הלירה  דוגמא לכך היא .בהכרח מלווה בדעיכת המטבעשקיעתה של מעצמה אינה 

הסינים . כי מעמדו נפגעאך אין ספק , עידן הדולר עדיין לא תם, לפיכך.  בכלכלה העולמיתתופסת מקום נכבד
האירו אמנם נראה  .היואן הסיני... האירו ו, הדולר: משטר המושתת על שלושה מטבעות חזקיםכי יקום חוזים 

 טוענים ,כמו כן.  לדולר64%ת לעומ, 26.5%ח העולמיים עומד על " חלקו במאגרי המט אך,כמועמד המוביל
רך רית שמנהיג האיחוד האירופי מהווים מכשול בדאטי מצבו של איזור האירו והמדיניות המונ,הכותבים
הוא אינו סחיר ועתידו , ראשית. גם היואן אינו בשל כרגע לתפוס את מקומו של הדולר. ו למטבע עולמילהפיכת

כמו .  הסיניתריתאטיאיכות המדיניות המונו מערכת הפיקוחחוזקה של , תתלוי בחוסנה של המערכת הפיננסי
מעצמות הכלכליות הראשונות מהשונה בן שומטבע הדומיננטי בעתיד יהיה חייב לבסס את אמינותו מכיוה, כן
בנק ושתת על אמינותו של המ, 1971-החל מ, הדולרמעמדו של ,  למתכות יקרותודהוצמ ותיהןמטבעש

   .נהיגמשל המדיניות הכלכלית שהוא  ו)בהפדרל רזר(ב "המרכזי של ארה
  

את תחילתן . שיטה הפיננסית העולמית יחולו תמורות ב,להערכת כלכלנים סינים, בעשרים השנים הקרובות
אך למרות סימני השאלה הרבים שאופפים את עתיד הכלכלה , ניתן יהיה לראות עם שוך הסערה הנוכחית

  .לההמטבע הסיני יהיה מעמודי התווך ש, הסינית
  
  

  עוד בכותרות
  

  דיונים על המודרניזציה החמישית
  
-ּון'חואנג צ-ֶיאן, "ואן בתום מהפכת התרבות'צ-ְסהבחבל יחסיי עם מזכיר המפלגה ", Sun Zhen(6 (ן'ֶג סון -
   2008ספטמבר , )炎黄春秋, Yanhuang Chunqiu (,יּו'צ
人民日报 (,יומון העם, "רשת הבנה ברורהעבודת אידיאולוגיה טובה דו", )Xu Tianliang (ליאנג–ןֶיטי 'סּו -

Renmin Ribao( ,10 2008 נובמבר  
  

המושב של הועד . פינג-סָיאו דנג  שלושים שנה לתחילת הרפורמות שהנהיגסין מציינת, 2008בדצמבר 
 )הרפורמות הכלכליות" (המודרניזציותארבע "את השקת  ןסימאשר  1978בדצמבר  המפלגההמרכזי של 
 לגבי דיונים ולאור המשבר הכלכלי העולמיליציבות המשטר  חששות בצל השנה ןצוימ ,למערבוההיפתחות 

  . המשך הרפורמות בכלכלה ובפוליטיקה

                                                
בשנים בהם , 70-ואן בשנות ה'צ-סהבחבל , )Xinhua (חואה-סין, ן היה אחראי על משרדי סוכנות הידיעות הסיני'סון ג6
אשר לימים , והנהיג בו רפורמות שוקהחבל  המפלגה של ירכיהן כמזכ) Zhao Ziyang ,1919-2005(יאנג -אֹו ְדְזה'ָג

והיה לאחד המנהיגים הבולטים עד לטיהורו , אֹו עצמו התמנה במהרה לראשות הממשלה'ָג. בליםשימשו מופת ליתר הח
  .מן-אן- בעקבות הזדהותו עם הסטודנטים השובתים במהלך אירועי כיכר טיין1989-ב
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האצת  שקראו לנכתבו על ידי אינטלקטואלים בולטים מאמרים ש הסיניתכבר בשנה שעברה פורסמו בעיתונות
בחודשים ו 7האצת הרפורמה הפוליטית על דונג דיברו-גואנג חבלבבכירים גם  .הרפורמות הפוליטיות במדינה

- ּון'חואנג צ-ֶיאן בהמאמר. מתגברו נראה כי שטף הדעות הליברליות הולך, עידהו לוהשנים 30שקדמו לציון 
הינו הראשון שבו כתבה שלמה , שפרסם בעבר סדרת כתבות בזכות הדמוקרטיה בסיןליברלי ירחון , יּו'צ

) 1989-מן ב-אן-טֶיאן בעקבות אירועי אשר הודחZhao Ziyang ( נגיא-אֹו ְדְזה'ָגהמודח מוקדשת למנהיג 
או בקידום הרפורמות 'עצם פרסומו של מאמר על תפקיד המפתח של ג. הרפורמותקידום ומשבח את פועלו ל

ל לשעבר של המפלגה "המזכבנו של , ועודזאת . אומר רבות על האווירה בקרב בכירים בממסד הסיני
-ֹואּו'ג אנג'פ-ןנאבבמאמר שפורסם , )Hu Deping (גיְנִפ-ה ֶד חּו,)Hu Yaobang (גאְנָּב- יאֹוחּוהקומוניסטית 

   .מפלגה שקראו לשינוי פוליטימצטט את ותיקי ה, )南方周末, Nanfang Zhoumo (8מו
, 'סּו קריאתו של הגנרל התפרסמה, יומון העםב, ודשיים מאוחר יותרכח. התגובה הרשמית לא אחרה לבוא

, קרי(" כוחות עוינים " חדירתבה הוא מזהיר מפני, באוניברסיטה הלאומית לביטחוןהפוליטית מנהל המחלקה 
קפיטליזם נרל מתריע מפני מלחמת ערכים בין סוציאליזם והג.  לסיןבתחום האידיאולוגי) ב והמערב"ארה

ה לשכוח את אל ל,  הגנרלמזהיר,  משקיעה בפיתוח הכלכלה בעוד סין. את האידיאולוגיה בסיןוממליץ לחזק
 )"דת, דמוקרטיה, חופש, זכויות אדם" ("רעיונות עוינים" להלחם בחדירת  כדימלאכת הפרופגנדה

עיונות עליה לחזק את יכולתה לייצא רש  אלא,בלבדזאת לא . שבאמצעותם מנסה המערב לתקוף את סין
תוכל סין להגן על , כםמס, רק כך. וערכים סיניים לשאר העולם באמצעות טכנולוגיות המידע והגלובליזציה

  .האינטרסים שלה
  

חידוש הפגישות בין מנהיגים לאינטלקטואלים סינים ו 300 שעליה חתמו 9"2008אמנת "התגובות ל לאור
את , לעת עתה, להניח בצד ו'סּולשמוע בעצתו של הגנרל ינג נוטים 'נראה שבבייג, אירופים לדלאי לאמה

  .10"המודרניזציה החמישית"
  
  

  כנראה, וד מאותו הדברע: ברק אובמה
  
 נובמבר 财经 Caijing( ,5 (,ינג'ג-צאי, "עוד מאותו הדבר: מדיניות סין של אובמה "Zhou Qi) (,י' צֹואּו'ג -

2008 .  
  
 מעריך מה יהיו קוויה הכלליים שלה הסינית למדעי המדינה ב באקדמי"חוקר במכון ללימודי ארה, י'ואו צ'ג

  . אומיו ויועציו בהסתמך על נמדיניות סין של אובמה
, אי שם אחרי עיראק, ואו מאמין כי סין נמצאת במקום נמוך יחסית בסדר העדיפויות האמריקני'ג, ראשית
  עלה הרבהבמערכת הבחירות הנושא הסיני לא, שנית .ההתחממות הגלובליתו צפון קוריאה, אפגניסטן, איראן

א יסתה בהרבה  כי אובמה לואו מאמין'ג אך , אינן מגובשותשל אובמה עדיין עמדותיו ולכן הוא מעריך כי
, )הבן(קלינטון ובוש ,  בהצהרות ניציות כלפי סין כמו רייגןכהונתם גם נשיאים שהחלו את .מהמדיניות הנוכחית

  . את עמדותיהם כאשר נכנסו לבית הלבןבסופו של דבר מיתנו 
ודיוויד למפטון , )כון ברוקינגסממ(ארד בוש 'פרי ביידר וריצ'גהרי ש, יועציו של אובמהאם לשפוט לפי 

הצהרותיהם משקפות . כלפי סין" טיתאמודעים לחשיבותה של מדיניות פרגמ") ונס הופקינס'אוניברסיטת ג(
נראה כי הדיאלוג הכלכלי . ב תחת אובמה"ואו למדיניות סין של ארה'ג וכך צופה גם ,מגמת המשכיות

סים ל טאיוואן ישמר והצורך ביציבות במערכת היחקוו מו-טוסאהסט, האסטרטגי בין שתי המדינות יימשך

                                                
7  Willy Lam, “Hu Leadership's Third Wave of "Thought Liberation" Sidetracked”, China Brief, 13 (8) 

  2008 ביוני 18
 ומהדמויות הבולטות בדור הראשון של 80-בשנות הל המפלגה הקומוניסטית "מזכ, באנג-פינג הוא בנו של חו יאו- דהחו8

 שימש לאחד 1989-מותו מהתקף לב ב; באשמת נקיטת קו ליברלי מדי 1987- ב מתפקידוהודחבאנג -חו יאו. הרפורמות
חו , מנהיגּה הנוכחי של סיןמורו הרוחני של נחשב לבאנג -חו יאו. מן-אן-יכר טייןהזרזים החשובים להפגנות הסטודנטים בכ

  .טאו-ין'ג
, ם  ותאפשר קיום בחירות כלליות בסין"האושל אדם הזכויות  השנה להצהרת 60ינג תכבד את ' עצומה שדורשת כי בייג9

  .דתהביטוי והחופש את עצמאות הרשות המחוקקת ותבטיח את 
  היא"החמישיתהמודרניצזיה ". המדע והטכנולוגיה והצבא, התעשיה, יזציות הינן בתחומי החקלאות ארבע המודרנ10
  .דמוקרטיהה
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אם אובמה ישים דגש על ,  הקשור למסחרעלולים לחול בכלהשינויים . לית תנחה את המדיניותאהבילטר
הוא אינו צפוי לנקוט בגישה , יחד עם זאת. ב"זכויות עובדים במטרה לרצות את האיגודים בארה

נותר אם . המסחריים הם ליברלים שמאמינים בהסרת מגבלות סחרפרוטקציוניסטית מכיוון שיועציו הכלכליים ו
סגן הנשיא ביידן אמר , אך גם על סוגיה זו.  שהופך לנושא בוער תחת נשיאים דמוקרטים,כן נושא זכויות האדם

  . דבר שעשוי להעיד על שינוי מגמה, ולא בשיטה הפוליטית של המדינהכי יש להתמקד בהישגיה של סין
  

 את המדיניות משקפותלעיתים רחוקות ואו מסכם באומרו שהצהרות בזמן מערכות בחירות 'ג, ולמרות כל זאת
  .לסין לחכות ולראותלא נותר , לפיכך. האמיתית
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  המאמרים

  
באקדמיה הסינית למדעי לאומית -כלכלה ביןמנהל מכון המחקר לענייני  Cao Hongui(חוי -צאו חונג-

, )经济观察, Jingji Guancha(, א'צ-י גואן'ג-ינג'ג, "ב"למשבר בארההצעות לתגובות סיניות ", )המדינה
 2008,  ספטמבר22

 2008 אוקטובר 财经 Caijing( ,10(ינג 'ג-צאי, "תום עידן הדולר "Huang Yiping) (,פינג-חואנג אי-
, )新世纪, Xin Shiji(, י'ג-סין ְשה, "?מה משמעות המשבר הכלכלי עבור סין", )Liang Jing (ינג'ליאנג ג-

 2008 אוקטובר 13
世纪经 21(, דאֹו-י באו'ג-ינג'י ג'ג- ְשה21, "פו מנתח את המצב-לין אי"(Wang Dajun)  , ן'ּו'ג-וואנג דא-

济报道, 21 Shiji Jingji Baodao( , 28 2008 אוקטובר 
财经(ינג 'ג-צאי, " טריליון יואן4הממשלה מפרסמת תוכנית הצלה בסך  ",(Shen Minggao) שן מינגגאו-

Caijing( ,10 2008 נובמבר
הנטיה ", )ל באקדמיה הסינית למדעי המדינה"חוקר במכון לכלכלה ופוליטיקה בינ Xiao Lian(, סיאו ליאן-

 2008 נובמבר 瞭望, Liaowang(  15(וואנג -ליאו, "7G-בסין לאחר כינוס ה
 נובמבר 财经 Caijing( ,17(ינג 'ג-צאי, "תכנית ההצלה לא מספיק טובה ",)Jiang Hong (,אנג הונג'ג-

2008 
 נובמבר 经济观察, Jingji Guancha( ,17(, א'צ-י גואן'ג-ינג'ג, "1998-על סין ללמוד מ", מאמר מערכת-

2008 
 נובמבר 经济观察, Jingji Guancha( ,21(, א'צ-י גואן'ג-ינג'ג, "התעסוקה היא בבסיסה של המחיה"-

2008  
המודל הסיני ", )קדמיה הסינית למדעי המדינהל בא"חוקר במכון לכלכלה ופוליטיקה בינ He Fan( פאן ֶחה-

 Shijie Jingji yu Zhengzhi,世界经济与政治( ,4(י 'ג-ְנג'י יו ֶג'ג-ינג'ֶיה ג'ג-ְשה, "שוב בצומת דרכים
 2008דצמבר 

סין רשמה צמיחה שלילית ראשונה ", Sun Jianfang)  (יאן פאנג' סון ג)Zuo Maohong (,דזואו מאוהונג-
2008 דצמבר 经济观察, Jingji Guancha( ,10(, ה'צ-י גואן'ג-ינג'ג, "מזה שבע שנים

המדיניות הכלכלית לאחר ועידת : ניתוח", )Wang Jing (ינג' וואנג גShen Minggao) (,גאו-שן מינג-
2008 דצמבר 财经 Caijing( ,11(ינג 'ג-צאי, "הכלכלה המרכזית

2008 דצמבר 财经 Caijing( ,12(נג י'ג-צאי, "לא חסרים רעיונות לשיקום הכלכלה", )Li Xin (לי סין-
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   העיתונים
  

 Century Business Heraldst21 ,)世21 ,דאו-י באו'ג-ינג'י ג'ג- ְשה21
Shiji Jingji Baodao21 , 纪经济报道 (

  
מאז . יומון שמתפרסם בגואנגדונג ושייך לקבוצת נאן פאנג הליברלית

מובילים  הוא נחשב לאחד העיתוני הכלכלה ה2000היווסדו בשנת 
  . במדינה

  
  )Caijing财经 (כלכלה וממון , ינג'ג-צאי

  
וגם (בעל דעות ליברליות בנושאים כלכליים , ינג'מגזין כלכלי מבייג

  . של סיןEconomist-המגזין מנסה להיות ה). פוליטים
  

 World Economics and Politics) Shijie, י'ג-ְנג'י יו ֶג'ג-ינג'ֶיה ג'ג-ְשה
hiJingji yu Zhengz,世界经济与政治(  
  

שמוציא המכון לכלכה ופוליטיקה עולמית של האקדמיה ירחון אקדמי 
מ בסין אך עמדות "האקדמיה שייכת למשרד רה. הסינית למדעי המדינה

  .כותביה יחסית עצמאיות
  
  )Xin Shiji新世纪 ,(,  החדשה העת,י'ג-סין ְשה 

  שייך לעיתונות העצמאית באי, פרסום אלקטרוני מהונג קונג
  

  )Outlook), Liaowang瞭望וואנג -ליאו
  

). סוכנות הידיעות הרשמית של סין(ן השייך לקבוצת סין חואה שבועו
השבועון נחשב לאחד הדוברים הרשמיים החשובים והמקושרים לצמרת 

  .הפוליטית בסין
  
  

  
  
  


