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  چکيده:

رشد مستمر اقتصادی چين در سی سال گذشته به بزرگترين موفقيت خود دست يافته است. اين امر سطح استاندارد زندگی بيش از يک 

الص ملی ، توليد ناخ2004ميليارد وسيصد و پنجاه نفر از مردم را بهبود چشمگيری داده است. مطابق گزارش بانک جهانی در سال 

، پنج مرتبه افزايش يافته است. رشد شگفت آور اقتصادی و حضور کاالهای ساخت اين  1981سرانه در کشور چين نسبت به سال 

کشور در بازارهايی که تا چندی پيش در انحصار چند کشور توسعه يافته بود، همگی شواهدی هستند که از تحولی عظيم و آينده ای 

ور حکايت می کنند . خاصه آن که قيمت بسيار پايين کاالهای ساخت چين توانسته است تا حد زيادی درخشان در اقتصاد اين کش

عيوب ناشی از صنعت تکنولوژيک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قيمت ارزان، کيفيت و تنوع باالی 

. بنابراين آنچه با ذکر نام چين به ذهن خطور می کند، همواره کاالهای ساخت کشورهای پيشرفته را تحت شعاع قرار داده است 

هزينه توليد بسيارپايين است که ناشی از وجود نيروی کار فراوان و سطح دستمزد پايين کارگران چينی در مقايسه با با ساير 

است .در اين مقاله سعی شده است  کشورهاست که البته دستمزد پايين معلول سطح زندگی پايين و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل

ها و نحوه عملکرد کشور چين در موضوع قيمت تمام شده محصوالت کشور چين در سطح کالن مورد بررسی قرار گيرد و سياست

  های اخير تحليل گردد.سال

 

  واژگان کليدی: چين، مديريت کسب و کار، قيمت تمام شده محصوالت

 

  مقدمه:

باشد. عقالنيت ارتباطی در کسب و کار در چين، حاصل خرد جمعی چين ترکيبی از سنت و مدرنيسم می مديريت کسب و کار امروز

باشد.مديريت امروز چينی متکی بر کسب دانش از حزبی و برگرفته از عقالنيت سود محور غربی و عقالنيت ارزش محور چينی می

هفتاد ميالدی آغاز شده است. اصولی که بر جامعه چين امروز باشد و اين روند با سوال های منطقی از دهه داخل و خارج می

توان در پيشبرد اصالحات اقتصادی، تداوم سياست درهای باز، حفظ ثبات و آرامش سياسی، گشايش های تدريجی حکمفرماست رامی

ی در مناسبات بين المللی اجتماعی، بسط و توسعه وحدت ويکپارچگی ملی، ايجاد فضای اعتماد و همکاری با همسايگان و تنش زداي

کوشی در کشور چين باعث شده است که مديريت سازمان ها با مجموعه ای از فرآيندهای فراگيری و دانست. روحيه تالش و سخت

توان گفت که در بنگاه ها و شرکت های بزرگ چينی طيفی از سنت گرايی تا تر میتکميل سازی شکل بگيرد، به تعبير روشن

  توان شاهد بود.استفاده از تخصص های سازمانی برای پرورش نوآوری را می هوشمندی نوين و

  سؤاالت مقاله:

  اند:در اين قسمت سواالت مقاله به دو دسته سوال اصلی و سواالت فرعی تقسيم شده

  سوال اصلی :

  علت پايين بودن قيمت تمام شده محصوالت کشور چين چيست؟

  سواالت فرعی :

  ولتي و بدنة حجيم خانواده دولت به نفع مردم چين است؟. آيا اقتصاد د1

  حل آن چيست ؟. اگر ساختار دولت ناكارآمد است ، راه2

  . تورم نيروي انساني در ساختار اقتصادي به كجا خواهد انجاميد ؟3



  توان فناوري سنتي و فرسوده چيني را با تكنولوژي و مديريت روز آمد اصالح كرد ؟. چگونه مي4

توان به پكن متصل ها را چگونه ميهاي ماوراء بحار و ساير ملتهاي چيني. مديريت ، توانايي ، اطالعات ، ارتباطات و سرمايه5

  نمود ؟

 

 

  مدل مفهومی مقاله:

  مدل و الگوی رشد و توسعه در فضای کسب و کار چين ارائه گرديده است. 1در شکل 

  ي: مدل و الگوي رشد ) توسعه ( چين1شکل 

  عقالنيت سياسي و ساختاري سود محور

  «قانون گرايي و نظم غربي » 

  عقالنيت اخالقي و ارزشي

  «هاي بومي آموزه» 

 

 

 

  انسجام قانوني و اخالقي

 

 

 

هاي كنترل شده اجتماعي که حاصل آن رشد شتابان رشد اقتصادي و رفاه عمومي بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي همراه با گشايش

صادي است. لذا محيط رقابتی در فضای کسب و کار چين مبتنی بر دانش، تاکيد بر حل مساله، احترام به خالقيت و نوآوری، اقت

  باشد.تشويق فعاليت های گروهی، عدم اطمينان نسبت به خارجی هاو قدرت فراگيری و کپی برداری بسيار باالمی

 

  مكانيزم رشد ) توسعه ( چيني:

  آورده شده است: 2ها در شکل ش چينیرشد و توسعه به رو

 

 

 

  ريزي شدهرشد هدفمند و برنامه

 

  مديريت هوشمند و ساختار يافته حزبي

 

  اصالح قوانين و

  سازي مقرراتهمسان

 

  جذب توانها و سرمايه

  و مديريت خارجي

 

  تقويت مراكز تحقيق

  و توسعه

 

  هايايجاد زير ساخت

  توسعه

 



  هايايجاد زير ساخت

  تحقيقاتی

 

  ديپلماسي فعال اقتصادي

  آميزو مسالمت

 

  : مدل مکانيزم رشد)توسعه( چينی 2شکل 

 

  ديدگاه چينی ها نسبت به مشتری

 

های های شركتباشد. تمام تالشاز ديد چينی ها، دو وظيفه اصلی هر شركت و سازمان، ايجاد كسب و كار،بازاريابی و نوآوری می

های بازاريابی منطقی باشد و دائماً در ابعاد مختلف بتوانند پديده های نوين ، محصوالت جديد و رفتارهای تچينی اين است كه فعالي

باشد.بنابراين، بازاريابی در فضای کسب و کار چين مبتنی تازه را معرفی كنند.هدف بازاريابی چينی، غير ضروری نمودن فروش می

خواستو تقاضای مردم است. شرکت ها به دنبال آن هستند که كاری كنند تا محصوالت  بر يافتن بازار،تشخيصنياز روزبازار، تشخيص

توان ها ايجاد نشود . بازاريابی را میتهيه شده در انبار شركتها باقی نماند و مشکلی در فروش و گردش موجودی کسب و کار شرکت

شود مگر بازاری برای آن وجود داشته توليدی شروع نمیشود دانست، به عبارت ديگرتضمينی برای به فروش رفتن آنچه توليد می

ای مؤثر برايتامين نياز بازار باشد. درنگرشبازاريابی، چينی ها اعتقاد دارند که بازار نقطه آغاز است و تحقيقات بازاريابی، وسيله

  است وساليق و انتظارات مشتری در بازاريابی اهميت فراوان دارد.

  ينی عبارتست از اينکه: نه موفقيت و نه شكست ، نه رونق و نه ركود هيچ چيز در بازار ثابت نيست.يك نكته در بازاريابی چ

چينی ها می گويند :مواظب باشيد، حتی اگردر گذشته با هر روشی كه فعاليت می كرديد و موفق بوديد دليلی ندارد اگر باز هم ادامه 

ی،پيام ، پويا بودن بازاريابی است .بازارياب همواره بايد براساس واقعيت های روز بدهيد در بازار موفق باشيد . از ديد توليدگر چين

  بازار حركت كند ، نه تكيه كردن بر گذشته و موفقيتهای قديم خود .

  استراتژيهای توليد چينی ها

  توان به شرح ذيل بيان نمود:ها را میهای توليد چينیاستراتژی

كی شدن شركتها،اثر بخشی عوامل مربوط به تبليغات،جهانی شدن و بين المللی شدن بازارها،تمايز در متوازن سازی قيمت ها،ادغام وي

برداری درست از اينترنت و فضای الكترونيكو ايجاد برند جهانی های اطالعات مشتريان،بهرهمحصول،بهبود خدمات،بهبود سيستم

  چينی .

ميالدی و درادامه از سوی معمار اين حرکت يعنی دنگ شيائوپينگ دانست.  9791توان در سال آغاز اصالحات دولتی در چين را می

  توان اينگونه ذکر نمود:اصالحاتی که در کشور چين شکل گرفت را می

تجديد ساختار شرکت های دولتی، انجام اصالحات در شرکت های کوچک و متوسط ، جذب سرمايه های خارجی،شروع تجديد نظر 

  باشد.آن افزايش توليد انبوه و رقابتی شدن صحنه های توليد میدر قوانين و نتيجه 

بود که معمار حرکت: جائوزيانگ و در ادامه، جورونگ جی نخست وزير “ اصالحات در صنايع بخش عمومی”گام دوم اصالحات ،

ت ونتيجه آن، باال بردن بودند و شکستن انحصارات دولتی در مخابرات حمل و نقل هوايی برق و انرژی و تسريع در ارايه خدما

  کيفيت محصوالت و افزايش رقابت صورت گرفت.

  نخست وزير بود. –گام سوم اصالحات، تجديد ساختار شرکت های مادر و معمار حرکت : ون جيا بائو 

ر در اقداماتی که در اين مرحله از اصالحات صورت گرفت عبارتند از:تغيير ساختار وزارت خانه های صنعتی و تجاری،تغيي

  بوروکراسی دولتی و کاهش نقش دولت در امور،لغو و اصالح عمده قوانين دست و پا گير

نظم دهی به خدمات و سرويس های دولتی ،ايجاد سازمان های جديد بنا بر ضرورت ونتيجه آن تحرک در اقتصاد و مدل بازار بازتر 

به جای وزارت خانه های بازرگانی داخلی و خارجی،کم کردن اقتصادی و رضايت عمومی بود. به عنوان مثال ايجاد وزارت تجارت 

نظارت و کنترل بر مطبوعات و صدا و سيما، تخفيف نسبی نظارت بر ماهواره و اينترنت، لغو و اصالح حدود هشتصد قانون و رويه 

ه به تيم مهندسان مشهور دولتی و بازنگری در گشايش های اجتماعی را خوجين تائو و ون جيا بائو و ساير مردان نسل چهارم ک

هستند به گسترش خدمات عمومی و تمرکز بر تامين اجتماعی و گشايش های مردمی توجه دارند و به فاصله گرفتن تدريجی از 

توان تغيير شکل از گردد.از دستاورد های نسل چهارم میاقتصاد برنامه ريزی شده و روی آوری گام به گام به اقتصاد بازارمنتج می

سلط بر اقتصاد به يک دولت مبتنی بر تسلط بازار، تغيير جهت دولت از امور اجرايی و تصدی گری اقتصادی به اقتصاد دولت م



اجتماعی )رفع بيکاری و توزيع درآمد ها و نظم بازار(، تغيير جهت از اقتصاد مصوبه ای به اقتصاد خدماتی )کاهش محدوديت ها 

يريت کنترل به مديريت اعتماد آفرين را ذکر کرد.مجموعه اين عوامل که تغيير وبازتر کردن دست بخش خصوصی( وگذر از مد

ساختار دولت و قدرت را در بر دارد طاليه اصالحات سياسی در درون حزب و دولت است. نسل چهارم مهم ترين مسئوليت خود را 

تر سازی برای اصالحات آرام سياسی می نهادينه کردن اصالحات اقتصادی ،آغاز اصالحات اجتماعی)نهاد سازی اجتماعی( و بس

  داند.

  ميالدی 2010وضعيت کسب و کار چين در سال 

، پس از 2009کنند در پی بازگشت چين به رشد اقتصادی ده و هفت دهم درصدی در سه ماهه آخر سال تحليلگران پيش بينی می

در چين به دو و هفت دهم درصد يعنی  2010رم اوايل نرخ بهره در اين کشور افزايش يابد. نرخ تو اجرای طرح مشوق اقتصادی،

نزديک به رقم سه درصدی که دولت برای امسال پيش بينی کرده بود افزايش يافت. رسانه هاي چين به نقل از گزارش بانک جهاني 

-الر در جهان بهو نيم درصد خواهد بود. به دنبال تضعيف ارزش د 9ميالدي  2010اند: رشد اقتصادي چين در سال اعالم کرده

  ميالدي تاکنون ، آمريکا فشارهاي خود را بر چين براي افزايش ارزش يوان تشديد کرده است. 2008خصوص از سال 

سناي آمريکا اليحه اي را تنظيم کرده است تا درصورتي که چين به اين فشارها تن ندهد، تعرفه روي کاالهاي وارداتي از چين را 

ه معناي بيکاري صدها هزار نفر از کارگران کارخانه هاي چين است.پيشتر بانک جهاني در گزارشي رشد افزايش دهد . اين اقدام ب

ميالدي پيش بيني کرده بود.افزايش تقاضا براي کاالهاي چيني ، روند فزاينده صادرات  2010اقتصادي چين را هشت درصد در سال 

  ميالدي است. 2010رشد اقتصادي چين در سال  و سرمايه گذاري بيشتر در اموال غيرمنقول از علل کليدي

، نسبت به سال 2010بينی کرده است که اقتصاد چين در سال ون جيا بائو، نخست وزير چين در جلسۀ ساالنۀ پارلمان اين کشور پيش

صاد پيش بينی برای بهبود وضع اقت« بحرانی و در عين حال پيچيده» درصد رشد داشته باشد. وی سال جاری را سالی  8گذشته، 

برای بهبود وضع اقتصاد چين می باشد چرا که اين « بحرانی و در عين حال پيچيده» ، سالی 2010نمود. وی اظهار داشت: سال 

کشور، همزمان با رويارويی با مشکالت ناشی از بحران مالی بين المللی، بايستی رشد ثابت و نسبتاً سريع خود را نيز حفظ نموده و 

وی رشد، شتاب بيشتری دهد. با اين وجود، ناظران اقتصادی بر اين باورند که رشد اقتصادی چين در سال جاری از رقم به انتقال الگ

درصد فراتر خواهد رفت. آقای ژوان جيان، اقتصاد دان برجسته در بانک توسعۀ آسيا، در اظهار نظر خود  8هدف گذاری شدۀ 

ل گذشتۀ ميالدی، تمام توان خود را به کار گرفت و عزم خود را جزم نمود که در پيرامون اين موضوع ، عنوان کرد که چين در سا

درصدی برسد و در اين کار موفق گرديد. امسال که شرايط  8، به رشد اقتصادی 2009بدترين سال از نظر رشد اقتصادی يعنی سال 

  ق اين امر بسيار ساده خواهد بود.مالی و اقتصادی در داخل چين و در عرصۀ بين المللی به مراتب بهتر است، تحق

وی همچنين اظهار داشت که اين هدف نشان می دهد که دستور کار دولت چين در زمينۀ توسعه، از کمّيت به کيفيت تبديل شده و به 

  رشد کيفی آن، متمرکز گرديده است.

درصد نيز در کوتاه مدت  10و يا  9سيدن به رشد رشد اقتصاد به تنهايی مورد نظر نمی باشد.ر» اند که کارشناسان چينی بيان نموده

برای چين، دست يافتنی است، اما در حال حاضر مدنظر چين نمی باشد، چرا که اين کشور از بحران مالی جهانی آموخت که مدل 

  سابق )رشد کّمی(، از پايداری و ثبات برخوردار نمی باشد.

ننخستين کشور رهايی يافته از رکود جهانی اقتصاد، نسبت سال قبل از آن به ، به عنوا2009[چين در سال 2توليد ناخالص داخلی ]

  ، فراتر بود.2009درصد رسيد که از ميزان پيش بينی شدۀ هشت درصدی دولت برای سال  8.7

ال ماهۀ اقتصاد اين کشور شتاب بيشتری به خود گرفت. در س 3همزمان با آغاز تسويۀ بستّۀ محرک اقتصادی دولت چين، رشد 

و در سه ماهۀ  9.1ماهۀ سوم،  3درصد؛ در  7.9ماهۀ دوم،  3درصد؛ در  6.2ماهۀ ابتدای سال،  3گذشته، اقتصاد ملی چين در 

  درصد رشد داشت. 10.7، 2009منتهی به پايان سال 

  2010چشم انداز بازار فوالد چين در سال 

ر رفته در آن برتری هايی دارد و تقاضای اين کشور باالست. در صنعت فوالد چين از نظر تکنولوژی، تجهيزات و مقياس های به کا

نتيجه افزايش تقاضای جهانی فوالد بايد همچنان از جانب چين باشد نه کشور ديگری. فوالد سازان چينی با چالش های زيادی در 

واجه هستند.بهبود بازار فوالد زمينه عرضه پر نوسان انواع فلزات و قيمت خريد های متغير و قيمت نامشخص محصوالت فوالدی م

چين موجب ايجاد شفافيت در قيمت های بازار نقدی می گردد. سرمايه گذاران در معامالت فيوچر درک متفاوتی از سياست های 

اقتصادی کالن، سياست های دولت و حرکت های بازار دارند از اين رو روند بازار نقدی و معامالت فيوچر مشابه و يکسان نخواهد 

د. از آنجايی که تعداد فوالد سازان و شرکت های توزيع کننده فوالد در معامالت فيوچر و معامالت الکترونيکی فوالد رو به افزايش بو

افزايش می يابد  2012تا  2010است، بازار فوالد چين اغلب اوقات با مازاد موجودی روبرو خواهد بود. تقاضای فوالد چين در سال 

  ا محدوديت موقتی عرضه روبرو خواهند بود.و بازار های جهانی ب



کارشناسان دليل تداوم رشد قيمت سنگ آهن را دو عامل می دانند. اول اين که سه شرکت معدنی بزرگ دنيا با قدرت انحصار طلبانه 

نگ آهن ريو و بی خود قيمت را باال می برند و دوم اين که توليد چدن جهان رکورد جديدی زده است و خيلی باالست. گرچه توليد س

اچ پی در سطح خيلی بااليی است، بهبود توليد واله بسيار کند بوده است و آن ها قادر به تامين نياز توليد باالی چدن نيستند. موجودی 

 2010باالی فوالد چين در بازار نقدی به علت اختالف قيمت زياد ميان قيمت نقدی و قيمت معامالت فيوچر می باشد. در سال 

را  2009ی مطلوب بخش های مصرف کننده و بهبود بازار صادرات موجب می شود تا بازار ورق عملکرد ضعيف سال تقاضا

  جبران کند.

  موارد زير در چشم انداز مربوطه حائز اهميت است:

دوديت موقتی ميليون تن نزديک می شود. بازار جهانی فلزات با مح 400به يک ميليارد و  2010تقاضای فوالد جهان در سال  -1

  درعرضه مواجه می گردد و ممکن است عرضه و تقاضا در سطح قيمت های بااليی به تعادل برسند.

درصد باال برود. سرعت رشد در نيمه اول باال و در نيمه دوم سال آرام تر می  9انتظار می رود توليد ناخالص ملی چين حداقل -2

  درصد نسبت به سال قبل باالتر می باشد. 12ميليون تن خواهد بود که  610ا ت 600حدود  2010گردد. مصرف فوالد چين در سال 

ميليون تن  680توليد فوالد چين به دليل کاهش عرضه سنگ آهن با محدوديت هايی روبرو می گردد. واردات سنگ آهن حدود -3

  خواهد بود. 2009درصد بيشتر از سال 4/8خواهد بود يعنی 

 

ميليون تن می  20ميليون تن خواهد بود. صادرات فوالد بيش از  630درصد افزايش نسبت به سال قبل  9/10توليد فوالد چين با -4

  ميليون تن می رسد. 606درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته به  3/7شود. مصرف ظاهری فوالد اين کشور نيز 

  محدوديت عرضه، قيمت فلزات چين را همچنان باال نگه می دارد. -5

  درت قيمت گذاری فوالد سازان چينی باال خواهد بود و قادر به جبران هزينه توليد می باشند.ق -6

 

  سطح قيمت محصوالت فوالدی در نيمه دوم سال از نيمه اول باالتر خواهد بود. -7

 

  دالر فراتر می رود 733از  2010. قيمت ميلگرد چين در سال 

  چين جايگزين آلمان در صادرات جهانی

با جايگزينی چين به جای آلمان در راس صادرات جهانی ، قدرت اقتصادی از غرب به شرقمنتقل گرديد. در حالی که  2009سال در 

بيش از همه کشورهای غربی از جمله آلمانرا تحت تاثير قرار داده بود چين توانست جای اين  2009بحران اقتصادی جهان در سال 

  ده جهان بگيرد.کشور را به عنوان بزرگترينصادرکنن

درصد افزايش يافت و مجموع  17.7های چين، صادرات اين کشور در آخرينماه سال گذشته ميالدی، بر اساس گزارش رسانه

  هزار ميليارد دالر رسيد. 1.2به 2010صادرات اين کشور در سال 

خود به عنوان بزرگترين صادرکننده جهان را موقعيت  2009بينی کردهبود اين کشور در سال تر اتاق بازرگانی ملی آلمان پيشپيش

  از دستخواهد داد.

جايآلمان به عنوان بزرگترين صادرکننده جهان را  2009معاون وزير بازرگانی چين نيز گفته بود احتمال دارد اين کشور در سال 

  بگيرد.

برابر  2008ال برسد. اين رقم برای سال درصد در اين س 9رود سهم اين کشور در تجارت جهانی به زونگ شان افزود: انتظارمی

درصد در  14و بهدليل بحران اقتصادی نزديک به  2009درصد اعالم شده بود. در عين حال حجم صادرات چين در سال  8.86

  کاهش داشتهاست. 2008مقايسه با سال 

ای از انتقال قدرت اقتصادی جهان از غرب هبرخی تحليلگران پيش افتادن چين از آلمان به عنوان بزرگترين صادرکننده جهانرا نشان

  کنند.به سمت شرق ارزيابی می

  2009چين بزرگترين بازار خودرو جهان در سال 

که خود را به عنوان بزرگترين گسترش فعاليت اقتصادی چين سبب شده تا اين کشور تا در سال گذشته ميالدی،بتواند عالوه بر اين

ميالدی  2009کند،به بزرگترين بازار خودرو جهان نيز تبديل شود. به طوری که چين در سال صادرکننده کاال در جهان مطرح 

 50باپيشی گرفتن از آمريکا به بزرگترين بازار خودرو جهان تبديل شد. فروش خودرو در چين درسال گذشته ميالدی نزديک به 

  درصد افزايش يافته است.

ميليون دستگاهرسيده که اين  13ه فروش خودرو چين در سال گذشته ميالدی به حدود وال استريت ژورنال درگزارشی اعالم کرده ک



ميليون دستگاه بوده است، البته به اين نکته بايد اشاره کرد که در سال گذشته ميالدی، کشورهای  10رقم برای بازار آمريکا حدود 

ن( را به منظور جلوگيری ازروند صعودی صادرات، افزايش اروپايی وبويژه امريکا تالش زيادی کردند تا چين ارزش پول خود )يوا

پذيرند. حتی تهديدهای کنگره و سنای امريکا هم نتوانست مانعی های چينی تاکيد کردند که به هيچ وجه اينخواسته را نمیدهد اما مقام

  ها شود.های چينیدر برابربرنامه

  مراكز مالي و اعتباری در چين

المللي هستند، اما در آينده بر تعداد اين مراكز افزوده خواهد شد. بحران ترين مراكز مالي بينيويورك بزرگدر حال حاضر لندن و ن

مالي جهان لطمات زيادي را به شهرت مراكز مالي ياد شده وارد كرده و همزمان با تداوم رشد اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه 

مركز بزرگ مالي جهان، پنج مركز در آسيا  10رق پديد خواهد آمد. در حال حاضر از شاهد خواهيم بود كه مراكز جديد مالي در ش

اي پيدا خواهد كرد. با توجه به تحوالت كنوني و آنچه قرار دارند. يكي از آنها شانگهاي است كه در سال جاري توسعه قابل مالحظه

ثنايي براي تقويت جايگاه خود دارند. طي چند سال آينده برخي در آينده رخ خواهد داد، مراكز مالي در بازارهاي نوظهور فرصتي است

  از اين مراكز با استفاده از موقعيت به وجود آمده به رقابت با لندن و نيويورك خواهند پرداخت.

ق شناختي كشورهاي در حال توسعه بر ساختارهاي مالي و اقتصادي جهان دشوار است. طببيني تمام تاثيرات تحوالت جمعيتپيش

ميليون خط  10ها در حال حاضر جمعيت طبقه متوسط چين از جمعيت آمريكا بيشتر است. از سوي ديگر در هند هر ماه برخي تخمين

ميليارد نفر مشترك تلفن همراه خواهند بود و اين آمارها گيرد و طي چند ماه آينده در اين كشور نيمتلفن همراه در اختيار مردم قرار مي

هاي آينده تغيير كند و شود، نقشه مالي جهان طي سالبيني ميهاي بزرگ براي نهادهاي مالي كارآمد هستند. پيشتدهنده فرصنشان

هاي هايي كه قادرند جهاني بينديشند، براي آنها فرصتمركز ثقل آن به شرق و جنوب منتقل شود. آن دسته از نهادهاي مالي و بانك

  اشتاي وجود خواهد دسابقهشمار و بيبي

  رهبری اقتصاد جهان :

اقتصاد جهاني را 2010برخي كارشناسان طي تحليلي اعالم كردند، داليل مهم و عمدهای وجود دارد كه نشان مي دهد چين در سال 

  مديريت و رهبري خواهد كرد.

خارج كردن آن از بحران و چين نقش مهمي در هدايت اقتصاد جهاني براي  2009به گزارش پايگاه اينترنتي سيكينگ آلفا، در سال 

درصد افزايش داشته است . اكثر بورس  80تا  60ركود ايفا كرده است . شاخص بورس در جهان از مارس گذشته تا كنون بيش از 

  درصدي شاخص روبرو شدند. 20تا  10با افزايش  2009هاي جهان طي سال 

 2009زيادي در بهبود شاخص هاي بورس اين كشور در سال اجراي بسته هاي محرك مالي و اقتصادي از سوي دولت چين تاثير 

  ميالدي نيز روند رو به رشد و رونق اقتصادي خود را ادامه خواهد داد . 2010داشته است و به نظر مي رسد چين در سال 

ي كردند ولي ون برخي كارشناسان اقتصادي نسبت به متوقف شدن اجراي بسته هاي محرك مالي و اقتصادي در چين ابراز نگراني م

نيز ادامه خواهد يافت تا چين به رشد و رونق پايدار  2010ژيابائو نخست وزير چين تاكيد كرد ، اجراي اين بسته هاي مالي طي سال 

  و با ثبات اقتصادي دست يابد.

  ار دليل مهم عبارتند از :اقتصاد جهاني را مديريت و كنترل كند . ولي چه 2010اين مسائل نشان مي دهد كه چين مي تواند در سال 

يكي  2010نخست ، چين و آسه آن منطقه آزاد تجاري تشكيل داده اند . چين و كشورهاي عضو سازمان آسه آن قصد دارند در سال 

از بزرگترين مناطق آزاد تجاري جهان را تشكيل دهند . اين منطقه آزاد تجاري اين امكان را براي چين و شش كشور عضو آسه آن 

برونئي ، اندونزي ، مالزي ، فيليپين ، سنگاپور و تايلند فراهم مي كند تا تعرفه هاي تجاري را كاهش دهند و مبادالت تجاري بين  يعني

تريليون  4.5اين كشورها با سهولت بيشتري انجام شود . پيش بيني مي شود ارزش مبادالت تجاري اين منطقه آزاد تجاري به بيش از 

  ين منطقه آزاد نقش مهمي در تحريك موتور رشد اقتصادي كشورهاي عضو طي ده سال آينده خواهد داشت .دالر برسد . تشكيل ا

شاهد رشد و رونق سريع اقتصادي كشورهاي منطقه خواهيم بود . اين مساله بر خالف سياستهاي حمايتي است كه  2010طي سال 

. به نظر مي رسد سياستهاي حمايتي در عرصه تجارت بيش از  طي سالهاي اخير در كشورهاي توسعه يافته غربي ديده شده است

پيش در آمريكا و اتحاديه اروپا گسترش يافته است . بر اساس برآوردهاي موجود تشكيل منطقه آزاد تجاري موجب افزايش يك تا دو 

  درصدي رشد اقتصادي چين خواهد شد .

سال آينده انجام دهد . چين قصد دارد براي تبديل  5ش انرژي هاي سبز طي دوم اينكه ، چين قصد دارد تا سرمايه گذاري كالني در بخ

شدن به بزرگترين اقتصاد جهان و پيشي گرفتن بر آمريكا و ژاپن ، سرمايه گذاري هنگفتي را در بخش صنعت انرژي هاي سبز انجام 

ه گذاري كند . كنگره چين نيز قانوني را به ميليارد دالر در بخش انرژي هاي تجديد پذير سرماي 454دهد . دولت چين قصد دارد 

تصويب رسانده كه بر اساس آن توليد كنندگان برق در اين كشور موظف به افزايش توليد برق از طريق انرژي هاي تجديد پذير 

  خواهند شد .



 15بيش از  2020سال توليد برق از زغال سنگ هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد چين تحميل كرده است . دولت چين قصد دارد تا 

 45ميالدي بيش از  2015درصد انرژي مورد نياز كشور را از طريق انرژي هاي جديد و تجديد پذير تامين كند . چين بايد تا سال 

با پيشي گرفتن بر ژاپن به دومين اقتصاد بزرگ  2010درصد از گازهاي گلخانه اي خود را كاهش دهد . چين مي خواهد طي سال 

  شود .جهان تبديل 

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي تشكيل منطقه آزاد تجاري با آسه ان تاثير مهمي در افزايش توليد ناخالص داخلي چين خواهد داشت . 

تكنولوژي توليد انرژي در چين به حدي رسيده كه اين كشور تكنولوژي خود را به ساير كشورها از جمله تايلند ، پاكستان ، ويتنام ، 

  ال آمريكا صادر مي كند . چين طي سالهاي اخير پيشرفت زيادي در زمينه توليد توربين هاي توليد برق داشته است .آفريقا و شم

سوم اينكه ، صندوق سرمايه گذاري چين سرمايه گذاري زيادي در بخش انرژي هاي سبز انجام خواهد داد . با توجه به سياستهاي 

دوق سرمايه گذاري ملي چين نقش فعالي در توليد انرژي هاي سبز در اين كشور ايفا دولت چين براي توسعه انرژي هاي سبز ، صن

خواهد كرد . صندوق سرمايه گذاري ملي چين با اعطاي وام هاي كم بهره به شركتهاي بزرگ فعال در بخش انرژي ، تامين مالي 

د . اين مساله موجب شده تا صندوق سرمايه پروژه هاي بزرگ اين شركتها در بخش توليد انرژي هاي سبز را بر عهده مي گير

  گذاري ملي چين موفقيت زيادي در زمينه سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي در خارج از چين و حتي امريكا داشته باشد .

فرصت مناسبي براي چين و ساير كشورهاي جهان است . از لحاظ تاريخي برگزاري  2010و چهارم اينكه ، نمايشگاه جهاني 

مايشگاههاي اقتصادي بين المللي تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصادي كشور برگزار كننده داشته است . امسال نمايشگاه اكسپو ن

در ماه مي در شهر شانگهاي برگزار خواهد شد . مهمترين موضوع اين نمايشگاه انرژي هاي سبز و جهان پاك اعالم شده  2010

انرژي باد و خورشيد موضوع مهمي در اين نمايشگاه خواهد بود . اين نمايشگاه فرصت مناسبي است . انرژي هاي تجديد پذير مثل 

براي ارائه تكنولوژي هاي شركتهاي چيني است . پيش بيني مي شود پس از برگزاري نمايشگاه شانگهاي ميزان فعاليت و حضور 

مركزي چين در تازه ترين گزارش خود اعالم كرد ميزان  شركتهاي چيني در بخش انرژي هاي سبز جهان افزايش خواهد يافت . بانك

ميليارد دالر رسيده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، چين  2447به بيش از  2010ذخاير ارزي اين كشور تا پايان مارس 

درصد رشد  5.252بيشترين ذخاير ارزي جهان را در اختيار دارد. ميزان ذخاير ارزي چين نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 

  تريليون دالر رسيده بود. 2.399به بيش از  2009داشته است. ميزان ذخاير ارزي چين تا پايان دسامبر 

ذخاير ارزي چين طي سالهاي اخير به لطف افزايش چشمگير سرمايه گذاري خارجي، مازاد تجاري و افزايش سود شركتهاي اين 

با  2009مي در افزايش ذخاير ارزي چين داشته است . صادرات چين كه طي سال كشور رشد زيادي داشته است . صادرات نقش مه

  رشد كمي روبرو شده بود از ابتداي دسامبر روند رو به رشد خود را مجددا آغاز كرده است .

ش داشته درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزاي 66درصد و ميزان واردات نيز 24.3ميزان صادرات چين طي ماه مارس بيش از 

است. اين مساله موجب شد تا چين براي نخستين بار طي شش سال اخير با كسري تجاري روبرو شود. بر اساس اين گزارش ميزان 

درصد افزايش يافت و به  4.86نسبت به مدت مشابه سال قبل  2010سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين طي دو ماه نخست 

  ميليارد دالر رسيده است. 14.02

  گيری:تيجهن

بسياری از ما به اين موضوع که عوامل مختلفی موجب کاهش بهای تمام شده کاالی چينی ميگردند پرداخته اند. هزينه مواد اوليه، 

نرخ پايين دستمزدها، نسبت ارزش يوان چين در مقابل دالر و ... از جمله عواملی بوده اند که تقريبا در همه جا به آنها اشاره شده و 

رد آنها صحبت شده است. اما آنچه در اين مقاله به آن اشاره شد هزينه های مهم ديگری است که مربوط به هيچ يک از در مو

چه مهم است اينست که کاالهای چينی از پارامترهای فوق نميشود. اين شاخص مهم همان هزينه های بازاريابی و فروش است. آن

ده اند تا کاالهايشان ارزان تمام شود. به عبارتی ديگر اگر همه عواملی که قبال به آن عوامل مربوط به بازاريابی نيز استفاده کر

شد مربوط به ارزان سازی کاال بود، اين بار با استفاده از حذف زيرکانه هزينه های بازاريابی در اصل استراتژی ارزان پرداخته می

االهای چينی در اصل يک نوع استراتژی پنهانی است که منجر شده گردد.ارزان فروشی در کفروشی برای کاالهای چينی نمايان می

  است تا هزينه های گوناگون بازاريابی و فروش بر عهده مشتری بيفتد. هزينه هايی مانند:

مديريت نام تجاری: کاالهای چينی به دليل آنکه نام تجاری مورد دلخواه مشتری را روی محصوالت درج ميکنند، در اصل تمامی  -1

زينه های مربوط به مديريت نام تجاری را به مشتری منتقل کرده و ميتوانند کااليشانرا با حذف اين هزينه ارزان تر بفروش ه

  برسانند.

  هزينه های ترفيع فروش: تبليغ و ترفيع فروش محصوالت چينی با خريدار است. -2

های توزيع ميباشد. در کاالهای چينی تاجران کاال را تهيه هزينه توزيع: بخش عمده ای از قيمت فروش کاال مربوط به هزينه  -3

نموده و خود بايستی هزينه های توزيع را متحمل شوند تا کاال در نهايت به دست مصرف کننده نهايی برسدو تخفيفات فروشندگان نيز 



  بسيار اندک است.
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