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پوخته پـ
هه تاوه ک���و ئه م دواییه ش هێش���تا ڕێکخ���راوی بازرگانیی 
جیهان���ی )WTO( بریتیی���ه  له  چوارچێوه یه ک���ی کارکردنی 
هه ره وه زی���ی چ���االک؛ له به رئه وه ی توانیویه ت���ی به رده وام 
له گه ڵ واقیع���ه  ئابورییه  گۆڕاوه کاندا خ���ۆی بگونجێنێت. 
"ئه جێندای ده وحه " بۆ )گه ش���ه پێدان( الدانێک بوو له س���ه ر 
ئه م ڕێڕه وه  ؛ له به رئه وه ی ڕه نگدانه وه ی یه کێک له  گرنگترین 
وه رچه رخانه کانی سیس���ته می بازرگانی و ئابووریی جیهان 
نه بوو، ک���ه  بریتییه  ل���ه  هه ڵکش���ان و ده رکه وتنی چین. 

س���ه ره ڕای ئه وه ی چین گرنگیده دات به  به رده وامبوونی کران���ه وه ی ئابووری، به اڵم 
ده ستپێش���خه رییه ک پێویسته  بۆئه وه ی ئه جێندای ده وحه  - به دووباره  داڕشتنه وه وه - 
هه نگاوه کان���ی چین ب���ۆ به ت���ه واوی هاتنه نێو سیس���ته می بازرگانی���ی فره الیه ن 
ته واوبکات. پێویس���ته  ده ستپێشخه رییه کی له مجۆره  له س���ه ر دوو پایه  دامه زرابێت: 
یه که م، ئه جێندایه کی ڕاوێژکاریی نوێ که  ئه و پرس���ه  س���ه ره کییانه  له خۆبگرێت که  
جێیبایه خی چین و هاوبه ش���ه  بازرگانییه کانییه تی، پاشان ده ستکراوه یی بێته ئاراوه  
ل���ه و  میکانیزم���ه  ئاڵوگۆرکارییه  ئازادانه ی ک���ه  له  ڕابردوودا ڕێکخ���راوی بازرگانیی 
جیهانیی به ره و س���ه رکه وتنی به رچاو بردبوو. دووه م، س���ه پاندنی کۆتوبه ندی نوێ 
به س���ه ر ڕێککه وتننامه  دووقۆڵیی و هه رێمییه کاندا، ئه مه ش به  ئامانجی پارێزگاریی 
له  پاڵنه ره کانی به رده وامیی ئه م سیس���ته مه  بازرگانییه ی ئێستا، که  تاڕاده یه کی زۆر 

دووره  له  جیاکارییه وه .

ئارڤیند سوبرامانیان

پێشهکی:کێشمهکێش
له چوارچێوه ی  بازرگانییه کان  دانوستانه   بۆ  ده وح��ه »  »خولی 

و  خۆی،  کۆتاییه کانی  گه یشتۆته   جیهانیدا  بازرگانیی  ڕێکخراوی 

له ئێستادا له ژێر ئامێری بووژانه وه ی ده ستکرددا ده ژی، هه وڵه کانیش 

چوارچێوه ی  پێده چێت  الوازن.  و  ساردوسڕ  زیندووکردنه وه ی  بۆ 

دوای  قۆناغی  له   که   فره الیه ن  بازرگانی  هاریکاریی  بۆ  کارکردن 

جه نگی جیهانیی دووه مدا داڕێژراوه ته وه ، ڕووبه ڕووی هه ڕه شه ی 

ئه نجامه   به و  دوورنییه   ئه وه شدا،  له گه ڵ  بوبێته وه ،  له ناوچوون 

کۆتایی پێبێت.

یه کێک له و الیه نه  باشانه ی سیسته می بازرگانیی فره الیه ن –که  خۆی 

ڕێکخراوی  پاشان   ،)GATT( گات  ڕێککه وتننامه ی  له   ده بینێته وه  

ن��ه زان��دراوه ،  ق��ه دری  پێویست  وه ک  که   جیهانی-  بازرگانیی 

بریتییه  له وه ی که  هه تاوه کو کاتێکی نزیکیش -جیا له  داموده زگا 

نێوده وڵه تییه کانی وه ک سندوقی دراوی نێوده وڵه تی و ئه نجومه نی 

چوارچێوه یه کی  نماینده ی  یه کگرتووه کان-  نه ته وه   له   ئاسایش 

گرنگه کان.  الیه نه   نێوان  هاریکاریی  بۆ  ده کات  چاالک  کارکردنی 

ئه مه ش له ڕاستیدا ڕه نگیداوه ته وه  له  دروستکردنی بڕیار و ناوه ڕۆکی 

واقیعی  گۆڕانی  له گه ڵ  به رده وامیان  گونجاندی  و  دانوستانه کان 

بریتییه   ده وحه “  “ئه جێندای  ئه مه دا  ڕۆشنایی  له به ر  ئابووریدا. 

گه وره ترین  له   یه کێک  ڕه نگدانه وه ی  له به رئه وه ی  له ڕێالدان،  له  

بازرگانیی  و  ئابووری  سیسته می  بنه ڕه تییه کانی  وه رچه رخانه  

کاردانه وه   ئه گه ر  چین.  ده رکه وتنی  له   بریتییه   که   نییه ،  جیهانی 

بۆ  بێت  گرنگ  سه رقاڵییه کی  چین  ده رکه وتنی  وه اڵمدانه وه ی  و 

هاریکارییه که ی  چوارچێوه   ده کرێت  فره الیه نه کان،  دانوستانه  

ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی ئه کتیڤ بکرێت.

به شی یه که می ئه م لێکۆڵینه وه یه  باس له  چۆنیه تی وه اڵمدانه وه ی 
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بارودۆخه  گۆڕاوه کان له   بۆ  بازرگانیی جیهانی ده کات  ڕێکخراوی 

گشت قۆناغێک له  قۆناغه کانی کارکردنی خۆیدا. هاوکات به شی 

دووه م یه کێک له  ئاسته نگه  گه وره کان ڕوونده کاته وه ، ئاسته نگێک 

که  له الیه ن دانوستانه کانی ده وحه وه  به ئاشکرا دانی پێدانه نرا، که  

ئه ویش بریتییه  له و ئاسته نگه ی ڕووبه رووی ئه ندامانی ڕێکخراوی 

بازرگانیی جیهانی بۆته وه  له  گه یشتن به  لێکتێگه یشتنێک ده رباره ی 

سیاسه ته  بازرگانییه کانی تایبه ت به  چین، وه ک نرخی دراوگۆڕینه وه ، 

که  چاوه ڕوانده کرێت ئه و به ربه ستانه  تیپه ڕێنێت، به اڵم به شێک نه بوو 

له  “ئه جێندای ده وحه “. به شی سێیه میش تێڕوانینێکی تێروته سه له  

بازرگانیی  له   چین  پشکی  دوورنییه   که   ڕوونده کاته وه   ئه وه   و 

ویالیه ته   پشکی  دووهێنده ی  ببێته   ساڵدا   20 ماوه ی  له   جیهانیدا 

خۆگیریی  گریمانه کانی   له گه ڵ  ته نانه ت  ئه مریکا،  یه کگرتووه کانی 

بازرگانی.  به   پشتبه ستنی  و  گه شه کردن  به رامبه ر  چین  )تحفظ( 

هه یه   به رژه وه ندی  چین  که   له خۆده گرێت  ئه وه   چواره م  به شی 

له  مانه وه ی له نێو سیسته می بازرگانی کراوه ی فره الیه ندا؛ پاشان 

ئاسه واره  دانراوه کان له سه ر هه وڵ و کۆششی چین ڕاده وه ستن، 

هه وڵده ده ن  زۆرکات  دیکه   بااڵده سته کانی  هێزه   چۆن  هه روه ک 

به مه به ستی گۆڕینی هێزی خۆیان بۆ ئیمتیازاتی بازرگانی. به شی 

پێنجه میش باس له  چۆنیه تی ڕه نگڕێژکردنی هاریکاریی نێوده وڵه تیی 

چین.  هه ژموونی  بۆ  پێشبینییه کان  له به رچاوگرتنی  به  ده کات 

دانوستانه   به   سه باره ت  ده ستپێشخه رییه که   کاتی  ئیدی  ده بینین 

له   ده وحه “،  “ئه جێندای  بنه مای  له سه ر  فره الیه نه کان  بازرگانییه  

هه مان کاتیشدا دووباره  پێناسه کردنه وه  و داڕشتنه وه ی، و کارکردن 

بازرگانیی فره الیه ندا.  له  سیسته می  بۆ جێگیرکردنی دۆخی چین 

یه که م،  داده مه زرێت:  پایه   دوو  له سه ر  ده ستپیشخه رییه ک  وه ها 

ئه جێندایه کی ڕاوێژکاریی نوێ که  ئه و پرسه  سه ره کییانه  له خۆبگرێت 

پاشان  بازرگانییه کانییه تی،  هاوبه شه   و  چین  جێیبایه خی  که  

ئازادانه ی  ئاڵوگۆرکارییه   میکانیزمه   له و   بێته ئاراوه   ده ستکراوه یی 

که  له  ڕابردوودا ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانیی به ره و سه رکه وتنی 

چاالکی  به شدارێکی  چین  که   پێویسته   هه روه ها  بردبوو.  به رچاو 

ده وڵه مه ندکردنی ئه و ئه جێندایه  بێت، نه وه ک به ته نها ئه جێنداکه  

کۆتوبه ندی  سه پاندنی  دووه م،  پایه ی  چڕبکرێته وه .  چین  له سه ر 

نوێی په یوه ست به  ڕێککه وتننامه  دووقۆڵیی و هه رێمییه کان، که  

له توانایدایه  ببێته  یارمه تیده ری به رده وامبوونی پاڵنه ره کان –له پێناو 

پارێزگاریکردن له  سیسته مێکی دوور له  جیاکاریی، که  له  ئێستادا 

له سه ر بازنه یه کی فراوان جێبه جێده بێت.

1
وهاڵمدانهوهیڕێکخراویبازرگانییجیهانیله

جێڕهوتیمێژووییدا
به  ڕوانین بۆ ڕابردوو، چوار قۆناغی گه شه سه ندی ناوازه  ده بینین 

له  وه اڵمدانه وه کانی »گات« یاخود »ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی« 

 ،19451 ساڵی  له   دامه زراندنی  پاش  گۆڕاوه کان  بارودۆخه   بۆ 

ته واوکاریی  به ئامانجی  ئه وروپییه کان  هه وڵه   له خۆگرتنی  یه که م، 

)integration(، پاشان ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئه مریکاش هه ستا 

سیاسییه کانی  پێویستییه   به   درکی  به وپێیه ی  ئه مه ،  پاڵپشتیی  به  

ویالیه ته   کاتێک  به اڵم،  ئه وروپادا.  له نێو  کردبوو  ته واوکاریی 

تایبه تییه کانی  کاریگه رییه   به   هه ستی  ئه مریکا  یه کگرتووه کانی 

و سوککردنی  که مکردنه وه   له پێناو  و  کرد،  ئه وروپا  ته واوکاریی 

ئه م کاریگه رییانه ، خێرا په نای برده به ر دابه زاندن و که مکردنه وه ی 

تایبه ت به  “ده وڵه تی یه که م له    )Tariffs( ڕه سمه  گومرگییه کانی

چاودێرییدا )Most Favoured Nation tariff(” ]ئه و ده وڵه ته ی 

ئه مه ش  بالرعایة[،  األول��ی  الدولة  ده کرێت،  چاودێریی  زیاتر 

بازرگانیی  دانوستانه کانی  جیاجیاکانی  خوله   چوارچێوه ی  له  

له   که نه دی(  )ج��ۆن  ئه مریکا  پێشووی  سه رۆکی  فره الیه ندا. 

نامه یه کی تایبه تیدا بۆ کۆنگرێس داوای پالپشتییان لێده کات له پێناو 

ئه و خوله  ناوبراوه ، شایه تی له سه ر ئه وه  ده دات که  ته واوکاریی 

ئه وروپی له  سه ره وه ی لیستی ئه و هۆکارانه دایه  که  پاڵنه ربوون بۆ 

دانوستانه کانی بازرگانیی فره الیه ن.

دووه م، “خولی تۆکیۆ” له  دانوستانه کانی په یوه ست به  بازرگانی 

ده ستکاریکردن  بۆ  بوو  هه وڵێک  ده ستیپێکرد،   1973 ساڵی  که  

سه ره کیدا:  پێشهاتی  سێ  به   که م-  –النی  چاوخشاندنه وه   و 

داڕوخانی سیسته می بریتۆن ودز )Bretton Woods( بۆ تێکڕای 

له گه ڵ  نه وت،  نرخی  دراوگۆڕینه وه ی جێگیر، هه روه ها جوڵه ی 

سه ره کی.  بازرگانیی  هاوبه شێکی  وه ک  ژاپ��ۆن  ده رکه وتنی 

ژاپۆن  کێبڕکێکارانه ی  هه ڕه شه ی  چاره سه رکردنی  بۆ  پێویستیی 

تۆکیۆدا  دانوستانه کانی  خولی  له   که   ئه وه بوو  ڕه نگدانه وه که ی 

فۆکوس خرایه  سه ر دانانی ڕێسای کۆمه ک و ڕێوشوێنی پاراستنی 

ڕووبه ڕووبوونه وه ی  له    contingency protection(2( له ناکاو 

زیادبوونی داهاته کاندا.

له گه ڵ خێرابوونی پالنی گه شه پێدان و جیهانگیریی له ماوه ی سااڵنی 

واڵته   گه شه سه ندووه کان  ئیدی  ئه مڕۆ،  هه تاوه کو  هه شتاکانه وه  

)Developing country( “بچوکه کان” ده ستیانکرد به  گه شه کردن، 
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پیشه سازییه   ده وڵه ته   بۆ  کێشکه ر  بازاڕێکی  بوونه   به وجۆره  

هه نارده که ره کان. ئه م پێشهاته  کتوپڕه  له  وه رچه رخانی ئابووریی 

زه رووریی  کرد  وه های  واڵته   گه شه سه ندووه کاندا،  له   زۆرێک 

له ژێر  که   بێته ئاراوه ،  ڕاب��ردوو دا  بااڵنسه ی  به و  چاوخشاندنه وه  

پڕۆسه ی  ده ره وه ی  خرابوونه   واڵته   گه شه سه ندووه کان  سایه یدا 

“گات”.

زیاتر  واڵتانی  گه شه سه ندووی  ئۆرۆگوای”دا  “خولی  له   سێیه م، 

هاتنه  نێو ڕێکخراوه که وه ، له به رئه وه ی بازاڕه کانی ئه م ڕێکخراوه  

له و  زیاتر  گه لێک  له سه ری  پێویستبوو  په یداکردبوو،  گرنگییه کی 

پیشه سازییه کان   واڵته   ڕاب��ردوودا  له   که   هه ڵبگرێت  ئیلتیزامانه  

له نێوان   هاته ئاراوه   زیاتر  نزیکییه کی  پاشانیش  هه ڵیانگرتبوو. 

ئیلتیزاماته کانی ئه ندامان و الوازیی ئه و په یڕه وه ی له  ڕابردوودا 

هه ردوو ئاسته که ی له خۆگرتبوو. ئه وه ی ڕوویدا له  هه وڵه کاندا به  

مه به ستی هێنانی واڵتانی گه شه سه ندووی زیاتر بۆناو ڕێکخراوه که  

-له میانه ی به ڵێننامه ی تاکالیه نه وه - هاوکات بریتیبوو له  هێنانی 

بۆناو  هه ژاره کانیش  و  بچوک  واڵته   له   زیاتر  زۆر  ژماره یه کی 

بنه ما  له   “الدان  فۆڕمه کانی  له   فۆڕمێک  له   ڕێکخراوه که ، 

دیموکراتییه کان” که  له  کۆتاییدا گفتوگۆی ده که ین.

بازنه ی  و  ئه جێندا  به سه ر  نوێکردنه وه یه ک  چه ند  کتوپڕ 

دانوستانه کانی ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانیدا هات. سه ره تاکه شی 

ده گه ڕێته وه  بۆ هه شتاکان کاتێک ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئه مریکا 

بینی که  تایبه تمه ندییه  ڕێژه ییه که ی خۆی له  خاوه ندارێتیی فکریی 

پاڵیپێوه نا  ئه مه ش  کۆبۆته وه ،  خزمه تگوزارییه کاندا  که رتی  و 

که   ن��وێ  نێوده وڵه تیی  ڕێسای  په سه ندکردنی  ئاڕاسته ی  به  

بکات  فکریی  خاوه ندارێتیی  مافی  له   پارێزگاریی  له توانایدابێت 

و بازاڕه  نێوده وڵه تییه کان به ڕووی ئه و به رهه مانه دا بکاته وه  که  

به کارهێنانێکی چڕی خاوه ندارێتیی فکری تێدایه  )وه ک پیشه سازیی 

خزمه رگوزارییه   هه روه ها  فیلمه کان(،  و  پڕۆگرامین  و  ده رمان 

دارایی و بانکییه کان و خزمه تگوزاریی کۆمۆنیکه یشن.

ڕێکخراوی  چواره می  سه ره کیی  گه شه سه ندنی  قۆناغی  به اڵم 

بازرگانیی جیهانی په یوه سته  به  چینه وه : سه ره تاکه ی ده گه ڕێته وه  

بۆ سااڵنی نه وه د، کاتێک به ڕوونی دیاربوو که  چین گوزارشته  له  

هه لی گه یشتن به  بازاڕێکی زه به الح، ئیدی ویالیه ته  یه کگرتووه کانی 

ئه مریکا و یه کێتیی ئه وروپا هه وڵه کانیان خسته گه ڕ بۆ ئاسانکردن 

ئه م  چین.  به رده م  بازرگانییه کانی  به ربه سته   که مکردنه وه ی  و 

ڕاستییه ی دووپاتکرده وه  که  سه رکردایه تیی  ئه و  ده ستپێشخه رییه  

سه رۆکی  سه رکردایه تیی  له ژێر  به شێکیان  که م  النی  یان  چینی، 

پێشووتری ئه نجومه نی ده وڵه ت )چو ڕونگجی(، ویستیان ڕێکخراوی 

چاکسازییه   له   پاڵپشتیی  بۆ  ئامڕازێک  وه ک  جیهانی  بازرگانیی 

ناوخۆییه کانی خۆیان و چه سپاندنی هه نگاوه کانی ئه و واڵته  له نێو 

ئابووری چین بە خێراییەکی بێئەنداز گەشە دەکات
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په یوه ستبوو  چینیش  به کاربهێنن.  جیهانیدا  بازرگانیی  ڕێکخراوی 

به و ده ستپێشخه رییه وه،  به وپێیه ی ده بێته هۆی  که مکردنه وه یه کی 

و  پیشه سازی  و  کشتوکاڵ  که رته کانی  له   به ربه سته کان  زۆری 

خزمه تگوزارییه کاندا. چین هه ر به  ته نها نه بوو، به ڵکو ژماره یه کی 

دیکه له  ڕۆژهه اڵتی ئه وروپا و ده وڵه ته  کۆمۆنیسته کان هاتنه  نێو 

کۆمه ڵێک  به پێی  شێوه   به هه مان  ڤێتنام،  وه ک  ڕێکخراوه که وه ، 

مه رجی توند.

به م چه شته  سیسته می بازرگانی، چینی ده رکه وتووی گرته خۆی. 

ئایا به هۆی چینی به هه ژموونه وه  ئه م ڕێکخراوه  چۆن ده گونجێت 

و فۆڕمده گرێت؟ ده بینی سه ره ڕای ئه وه ی چین گه لێک هۆکاری 

بازرگانی کراوه ،  پارێزگاریکردن له  سیسته می  بۆ  به هێزی هه یه  

به اڵم هێشتا کارێکی مسۆگه ر و په سه ندکراو نییه . جیهان پێویستی 

وه ک  فره الیه نه وه ،  سیسته مێکی  به   هه یه   چین  به ستنه وه ی  به  

بدات  ئه وه   هه وڵی  چین  که   الواز  ئه گه رێکی  دژی  زه مانه تێک 

هێزی خۆی به ره و ده ستکه وتی بازرگانی ئاڕاسته بکات.

2
دهرکهوتنیبازرگانییچینیئێستاوکاریگهرییهکانی

نییه .  دوور  دیارده یه کی  چین  بازرگانیی  ئاماده یی  و  ده رکه وتن 

چین  ئاشکرا  به   له مڕۆدا  پیشه سازییدا،  و  بازرگانی  بواری  له  

بنه ڕه تییه کان،  ب��ازاڕه   گشت  بۆ  گ��ه وره   هاورده که رێکی  بۆته  

دانوستانه کانی  به ڕێوه چوونی  م��اوه ی  له   ئاماده ییه شی  ئه م 

 10 دواتر  گه شه یکرد.  گه وره   به شێوه یه کی  ده وح��ه »دا  »خولی 

هه ره   بڕی  و  دیاریده که ین  جیهان  بازرگانیی  واڵتی  گه وره ترین 

به پیشه سازیکردندا  که رتی  له   یه کێکیان  هه ر  ده رامه تی  به هێزی 

نێوان سااڵنی  )Industrialisation( ده ستنیشانده که ین3. له ماوه ی 

2001 و 2009دا پشکی چین له  بازاڕه  سه ره کییه کانی هاورده کردندا 

گرنگه کانی  هه ره   بازاڕه   هه ندێک  له   زیادیکردووه ،  دووهێنده  

پیشه سازییه کان  هاورده   کۆی  پێنجیه کی  جیهاندا،  هاورده کردنی 

پیشه سازییه کانی  ه��اورده    له   چین  پشکی  چینه وه یه ،  له الیه ن 

ژاپۆن بریتییه  له  35%، له  یه کێتیی ئه وروپا 30%، له  ویالیه ته  

یه کگرتووه کانی ئه مریکاش که مێک زیاتره  له  %254.

سه ره ڕای ئه مه ش، چین ڕووبه ڕووی ناسه قامگیریی گه وره  ده بێته وه  

که   که رتانه ی  له و  سه ره کییه کان  بازرگانییه   هاوبه شه   بازاڕه   له  

ڕوونکردنه وه ی  بۆ  پاراستن.  ئاستی  له وپه ڕی  بوون  به هره مه ند 

دیاریده که ین،  بازرگانییه که   هاوبه شه   گه وره ترین   10 ئه مه ش، 

)له   هه یه   پاراستنیان  ئاستی  زۆرترین  که رته ی   10 ئه و  له گه ڵ 

به    ”HSUS ئه مریکییه کاندا  به رهه مه   پۆلێنکردنی  »سیسته می 

ئاستی ژماره ی ده یه کان ناسراوه  له  کۆکردنه وه ی ساڵی 2009دا، 

په یوه سته   له  چاودێرییدا، که   یه که م  پڕه نسیپی ده وڵه تی  له سه ر 

به  ڕه سمی گومرگییه وه (. هه روه ها چارتی ژماره  )2( پشکی چین 

بازرگانییدا  ده رده خات له م که رتانه  له  گه وره ترین 10 ده وڵه تی 

له ماوه ی نێوان سااڵنی 2001 و 2009دا.

لێره دا دوو خاڵ هه یه  پێویسته  تیشکیان بخرێته سه ر: یه که م، له و 

له   چین  پشکی  له سه ره ،  پاراستنیان  ئاستی  زۆرترین  که رتانه ی 

هاورده کانی ساڵی 2009دا، زۆر زیاتر بووه  له  کۆی هاورده کان 

به رده م  مه ودای  و  ده رخ��راوه (  “1”دا  ژماره   چارتی  له   )وه ک 

به رته سک  ب��ازاڕان��ه ی  ئه م  دیکه ی  هاورده که ره کانی  هه موو 

کردۆته وه 5. بۆ نموونه  پشکی چین له م که رتانه دا له  واڵتی ژاپۆن 

له    ،%60 له   زیاتر  ده گاته   کۆریاش  له    ،%70 نزیکه ی   ده گاته  

ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته   له    ،%55 نزیکه ی  به ڕازیلیش 

و که نه دا و یه کێتیی ئه وروپاش نزیکه ی 50%. دووه م، ته نانه ت 

به شێوه یه کی  چین  پشکی  لێکراوانه شدا،  پارێزگاری  که رته   له م 

زۆرێک  ده وح��ه »دا.  له   »خولی  ماوه ی  له   زیادیکردووه   گه وره  

له  واڵته  هاورده که ره کانی )وه ک به ڕازیل و یه کێتیی ئه وروپا و 

ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئه مریکا( پشکی چین بۆ زیاتر له  دوو 

هێنده  به رزبۆته وه . ئه وه ی جێگه ی سه رنجه  بریتییه  له و  پشکی 

و  که نه دا  وه ک  واڵتانی  له   ته نانه ت  توانیویه تی  چین  ب��ازاڕه ی 

و گهش���هپێدان پالن���ی خێرابوون���ی لهگ���هڵ

جیهانگیری���یلهم���اوهیس���ااڵنیههش���تاکانهوه

ههتاوهکوئهمڕۆ،ئیدیواڵتهگهشهسهندووهکان

"بچوکهکان"دهستیانکردبهگهشهکردن،بهوجۆره

بوونهبازاڕێکیکێشکهربۆدهوڵهتهپیشهسازییه

ههناردهکهرهکان
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له گه ڵ واڵته  دراوسێ  مه کسیک و تورکیادا به ده ستیبهێنێت، که  

گه وره کانی ڕێککه وتنی بازرگانیی ئازادی هه یه . پاشان ئازادکردنی 

بازرگانی له ژێر سایه ی »ئه جێندای ده وحه »دا له مڕۆدا –به تایبه ت 

له و که رتانه ی ڕه نگوبۆیه کی سیاسییان پێوه یه  و ڕه سمی گومرگیی 

به رزیان له سه ره - به شێوه یه کی به رچاو په یوه سته  به  کردنه وه ی 

بازاڕی واڵتانی دیکه  به ڕووی هه نارده کراوه  چینییه کاندا. به کورتی، 

گومرگیی  ڕه سمی  بڵێین  ده کرێت  زیاده ڕه ویدا  له   بڕێک  له گه ڵ 

چینییه ،  ڕه سمێکی  ڕاستیدا  له   چاودێرییدا  له   یه که م  ده وڵه تانی 

یان ڕاستتر بڵێین ڕه سمی چینی له  ڕاستیدا ڕه سمی »ده وڵه تێکی 

که مترین په سه ندکراو«ه .

دهرهاویشتهکان:فیلهکهله»ژورهسهوزهکهدا«
دانوستانه کانی  سه ره کیی  هۆڵی  له   بریتییه   سه وزه که »  »ژوره  

بازرگانیی جیهانی. له وێ ترسێکی هاوبه شه  هه یه  – ڕێکخراوی 

به اڵم ترسێکی ڕانه گه یاندراو- که  خۆی له  کێبڕکێی واڵتی چینی 

به هه ژموون به  ئاڕاسته یه کی گه شه کردوودا ده بینێته  وه6 . له مڕۆدا 

به شێوه یه کی  ده وحه »دا  »خولی  له   به ره وپێشچوون  که   وادیاره  

ئه ویش  ڕاوه ستاوه ،  بازاڕ  کرانه وه ی  زیاتر  له سه ر  یه کالکه ره وه  

له ڕووی  به ڵکو  نا،  کشتوکاڵه وه   و  خزمه تگوزارییه کان  له ڕووی 

پیشه سازییه وه  )گه یشتنی به رهه مه  ناکشتوکاڵییه کان بۆ بازاڕه کان 

بازرگانیی  ڕێکخراوی  ده سته واژه که ی  به پێی   ”NAMA« یاخو 

به پێی  خزمه تگوزارییه کان  به   تایبه ت  دانوستانه کانی  جیهانی(. 

پێویست نه بووه  جێی گرنگی، له ئێستاشدا وه ک شتێکی زۆر ئاڵۆز 

و بێبه ها لێیده ڕوانرێت، چونکه  ڕێخۆشکه ر نییه  بۆ گه یشتن به  

کراوه ییه کی گه وره ی بازاڕه کان له م خوله دا. له  بواری کشتوکاڵدا، 

له ژێڕ سایه ی به رزبوونه وه ی نرخی ماده  خۆراکییه کاندا و پێشبینیی 

پاراستنی  ڕێوشوێنه کانی  به رزبوونه وه یه ،  ئه و  به رده وامبوونی 

هه ڕه شه ی  ئه وه   له بری  هه یه .  بوونیان  که متر  هاورده کراوه کان 

زۆرترین  کشتوکاڵییه کان  هه نارده کراوه   سه ر  کۆتوبه نده کانی 

مه ترسییان هه یه ، به اڵم چاره سه ره که ی له  “ئه جێندای ده وحه “دا 

چین دەیەوێت پارێزگاری لە سەربەخۆیی یوان بکات
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ئه ندامی  واڵتانی  له   هه ندێک  هه وڵه کانی  س���ه ره ڕای  نییه ، 

ڕێکخراوه که . له به رئه وه  “خولی ده وحه “ له مڕۆدا به شێکی زۆری 

بازاڕه کان  به   گه یشتن  به   تایبه ته   دانوستانه کانی  به   په یوه سته  

بازرگانیی به رهه مه   سه باره ت به  به رهه مه  پیشه سازییه کانه وه  و 

پیشه سازییه کان. وه ک پێشتر باسمانکرد، چین دوودڵییه کی زۆری 

هه یه ، به تایبه ت له  گشت که رته  پارێزگاری لێکراوه کاندا.

به اڵم بااڵده ستیی و هه ژموونی چین الی خۆیه وه  پێویسته  به وجۆره  

بمێنێته وه  ئه گه ر په یمانی به سوودی چه ندالیه نه  نه به سترێت. بازاڕی 

ئاڕاسته ی  به   چین  دوورمه وداکانی  ئیلتیزاماته   –سه ره ڕای  چینی 

بواره وه   گه لێک  له   جیهانییه وه -  بازرگانیی  ڕێکخراوی  هاتنه نێو 

پارێزراو ده بێت )وه ک په ینی کیمیایی، بارهه ڵگره کان، هه روه ها 

ئه وه ش  سه ره ڕای  دیکه (.  پیشه سازییه کانی  پێکهاته   له   هه ندێک 

 Laborde Martine( مێنسبرۆژگی  ڤان  و  مارتین  البۆرد  –وه ک 

میانه ی  له   ڕوونیده که نه وه -   )and Van Mennsbrugge 2011

له الیه ن  ده وحه دا  دانوستانه کانی  له   بازرگانییه ی  ئازادکردنه   ئه و 

ده وڵه تانی ئه ندامی ڕێکخراوه که وه  پێشنیارکرابوون، به هه مانشێوه  

هه نارده کراوه کانیان  زیادبوونی  ڕێ��ژه ی  دیکه ش  ده وڵه تانی 

ویالیه ته   پێشکه شکراوه کانی  پێشنیاره   ده کرێت  زی��ادده ک��ات. 

لێکبده ینه وه   به و جۆره   دیکه   واڵتانی  و  ئه مریکا  یه کگرتوه کانی 

که رته   له   بازرگانی  ئازادکردنی  به ره و  دیکه یه   هه نگاونانی  که  

به   په یوه ست  له   گه وره تر  ده ستکه وتی  بۆ  ده ستنیشانکراوه کاندا 

هه نارده کردنه وه .

ئه و  یاخو  په کده خات،  ئاڵوگۆڕکاریی  میکانیزمی  شتێک  چی 

مامه ڵه یه ی که  له  ڕابردوودا دانوستانه کانی ڕێکخراوه که ی به ره و 

چینی  بازرگانیی  هه ژموونی  زۆر  تائاستێکی  بردبوو؟  سه رکه وتن 

به هۆی ستراتیژیی گه شه ی دروستی ئه و واڵته وه  به ده ستهاتووه ، 

له گه ڵ  له خۆگرتووه ،  بازاڕی  ئابووریی  گشتگیره که ی  به شێوه   که  

 Subramania,( پله یه کی به رزی نائاسایی له  کرانه وه ی بازرگانیی

2011(. له گه ڵ ئه وه شدا کێشه که  ئه وه یه  که  تێڕوانینێکی سیاسیی 

چینییه کان  هه نارده کراوه   سه رکه وتنی  که   پێیوایه   هه یه   به هێز 

به دیدێت و به رده وامده بێت، ئه مه ش به هۆی نرخی دراوگۆڕینه وه  

به  که متر له  به های خۆی.

ئه وه ی گریمانه  نه کراوه  و له ڕووی سیاسییه وه  ناواقیعییه  ئه وه یه  

چین  بازرگانییه کانی  هاوبه شه   که   بکه ین  ئه وه   چاوه ڕێی  که  

هه ڵبستن به  زیاتر کردنه وه ی بازاڕه کانیان به ڕووی چیندا کاتێک 

به هۆی واقیعه که وه  به وجۆره  لێی ده ڕوانن که  )له میانه ی نرخی 

ڕه سمی  سه پاندنی  خۆی(  به های  له   که متر  به   درواگۆڕینه وه  

باربووی  هه نارده کراوه کان،  گومرگیی له سه ر هاورده کراوه کان و 

نییه ،  ده ستنیشانکراوه کاندا  پیشه سازییه   که رته   له   به ته نها  هه ر 

به ڵکو له  گشت که رته کاندایه . هه تاوه کو ئێستاش ئارگومێنته کان 

له سه ر دابه زینی به های دراو و مه وداکه ی، له ژێر مشتومڕدایه . له  

 Cline and Williamsson( ڕووپێوییه کدا که  کالین و ویلیامسۆن

2008( ئه نجامیانداوه و گه لێک له و لێکۆڵینه وانه ی گرتۆته خۆی که  

ده رباره ی شێوان و تێکچوونی “ڕه نمینبی RMB” )دراوی چینی( 

ئه نجامدراون، له نێو 18 لێکۆڵینه وه دا 17 دانه یان گه یشتوون به و 

نزمتربۆته وه ،  خۆی  به های  له   گه لێک  ڕه نمینبی  که   ئه نجامه ی 

ناوه نده  تێکڕای نزمبوونه وه ی به هاکه ی ده گاته  19% بۆ ماوه ی 

نێوان سااڵنی 2000 و 2007 به شێوه یه کی گشتی. که  به شی هه ره  

به رزی ئه و ڕێژه یه  ده که وێته  نێوان سااڵنی 2004 و 2007. له الیه کی 

 Dunaway, Leigh and( دیکه وه  هه ریه که  له  دوناوای، لیه  و لی

Li 2006( پێیانوایه  که  گشت خه ماڵندنه کانی تایبه ت به  دابه زینی 

به های ڕه نمینبی گه لێک هه ستیاره  به هۆی لێکه وته کانی په یوه ست 

به  نموونه کان و به ها گۆڕاوه کان parameters، له به رئه وه  نابنه  

که   به رده وامه   ترسه    ئه و  ئه وه شدا  له گه ڵ  پشتپێبه ستن.  جێگه ی 

گه وره ترین  وه ک  به ده ستبهێنێت  بازاڕ  گه وره ی   پشکێکی  چین 

ئه نجامی هه ر داڕشتنه وه یه ک له  بازرگانیدا له به ر ڕۆشنایی “خولی 

ده وحه “دا، هه ر به ته نها له  بازاڕی تایبه ت به  واڵته کاندا نا، به ڵکو 

هه ریه ک  هه یه   ئه وه   ئه گه ری  که   سێیه مینه کان7«دا،  “بازاڕه   له  

له وانه  هه ست به  کاریگه رییه کانی نرخی دراوگۆڕینه وه  بکه ن.

یه کێك له  ئاماژه کانی ئه م ترسه  ئه وه یه  که  واڵته  پیشه سازییه کان، 

به ر  په ناده به نه   زۆر  به شێوه یه کی  گه شه سه ندووه کان،  به تایبه ت 

چینه وه   له   هێنراوه کان  ڕووبه ڕووبوونه وه ی  بۆ  به په له   پاراستنی 

)Bown, 2010(. بۆ نموونه  زیادبوونی ڕێژه ی ئه و ئیجرائاتانه ی 

که  واڵته  گه شه سه ندووه کان دژ به  چین ده یگرنه به ر بۆ نه هێشتنی 

زیاده به رهه میی بازاڕ )وه ک به شێک له  ڕێژه ی کۆی ئیجرائاته کان( 

له  19%وه  له ساڵی 2002 بۆ 34% له ساڵی 2009. هاوبه رامبه ری 

 %27 و   %11 له   بریتییه   پیشه سازییه کان  واڵته   له   ژمارانه   ئه و 

گه لێک  میکانیزمه   ئه م  بۆ  په نابردن  به اڵم  یه ک،  به دوای  یه ک 

پێگه ی  ده گاته   2016دا  ساڵی  له   چین  کاتێک  ده بێت  گرانتر 

کاتییه کانی  ده سته به رییه   ئ��ه وه ش،  س��ه ره ڕای  ب��ازاڕ.  ئابووریی 

چین  چوونی  ده می  له   که   دیاریکراوه کان  به رهه مه   به   تایبه ت 

بازرگانیی جیهانی گفتوگۆی له سه رکرابوو، له   ناو ڕێکخراوی  بۆ 
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ساڵی 2013ه وه  ماوه ی به سه رچووه . ئه مه ش واڵتان زیاتر دڕدۆنگ 

ده کات سه باره ت به  کێبڕکێ له گه ڵ چین.

ئێستاش با سه رنجێکی خێرا بخه ینه  سه ر قه یرانه  دیار و ئاشکراکه ی 

 )%40( گه وره   به شێوه یه کی  واڵته   ئه و  دراوی  به های  به ڕازیل. 

له کاتێکدا  هه ڵکشا،  ڕاب��ردوودا  که می  ساڵێکی  چه ند  ماوه ی  له  

به رزبوونه وه یان  چین،  به تایبه ت  ئاسیا،  له   ڕکابه ره کانی  دراوی 

له هه وڵدابوو  بێئومێدانه  هه میشه   به ڕازیل  نه بینی.  به خۆوه  

ئه م  له   ڕزگاربوون  بۆ  سه رمایه   ڕێوشوێنه کانی  به کارهێنانی   بۆ 

به رزکرده وه ،  له  چینه وه   دراوه که . هێنراوه کانی  فشارانه ی سه ر 

ئابووریی  له سه ره  .  پاراستنیان  زۆرترین  که رتانه ی  له و   به تایبه ت 

سیاسیی ده بێته  شتێکی ناوازه  -له ژێرسایه ی ئه م دۆخه ی ئێستادا- 

ئه گه ر به ربه سته  بازرگانییه کانی ئه م که رتانه  که مبکاته وه . بیرمان 

ده گاته   که رتانه دا  له م  به ڕازیل  گومرگی  ڕه سمی  که   نه چێت 

نزیکه ی 25% له  ئاستێکی ناوه ندییدا، )بڕوانه  چارتی ژماره  “2”(. 

له به رئه وه  شتێکی سه یر نییه  ئه گه ر وه زیری دارایی به ڕازیل گویدۆ 

لێدوانێکدا  له   2011دا  یه نایه ری  له    )Guido Mantega( مانتیگا 

خراپترین  چین  و  ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  “ویالیه ته   بڵێت 

سه رپێچیکارانن له  مه سه له ی نرخی دراوگۆڕینه وه دا... لێره وه یه  

بازرگانی”8.  جه نگی  بۆ  وه رده چه رخێن  دراوه ک��ان  جه نگی  که  

ڕێکخراوی  به   پێشکه ش  پێشنیارێکی  چه ند  به ڕازیل  ڕاستیدا  له  

بازرگانیی جیهانی کردووه  که  تێیدا ئه و هۆکارانه ی ڕوونکردۆته وه  

به   دژ  له ناکاو  پاراستنی  باجی  گرتنه به ری  پاڵنه ری  بوونه ته   که  

هاورده کراوه کان له و واڵتانه ی که  نرخی دراوگۆڕینه وه یان له سه ر 

به هایه کی که متر له  به های ڕاسته قینه  دامه زراوه . له م دواییانه دا 

حکومه تی ئه و واڵته  هه ستا به  هه ڵگرتنی باجی سه پێنراو به سه ر 

هاورده ی ئۆتومبێل به ڕێژه ی 30%، هه روه ها به  ڕێژه یه کی زۆر 

له سه ر پارچه  هاورده کراوه کان، ئه مه ش پاش ئه وه  هات که  ڕێژه ی  

هاورده ی ئۆتۆمبێلی چینی ڕووی له  به رزبوونه وه  کردبوو.

چیندا  وه ک  واڵتێکی  دۆخی  له   بازرگانییه کان،  شڵه ژانه   کێشه ی 

پیشه سازییدا،  بواری  له   به تایبه ت  کراوه ،  بارگاویی  به  سیاسه ت 

هه ربۆیه  ئه م کێشه یه  هه ر له  به ڕازیلدا کورت نابێته وه . گشت 

هاوبه شه  بازرگانییه  سه ره کییه کانی چین –جگه  له  کۆریای باشوور- 

بۆ  نێوان هه نارده کانیان  که لێنی  گه وره ی  فراوانبوونێکی  تووشی 

نموونه ،  بۆ  بوونه ته وه .  له  هه مان واڵت  و هاورده کانیان  چین 

جار  سێ  ئه وروپا  یه کێتیی  و  ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته  

ته رازووی بازرگانییان تووشی کورهێنان بوو به  ڕاده یه ک گه یشتۆته  

200 ملیار دۆالر، پاشانیش 250 ملیار دۆالر )بڕوانه  چارتی ژماره  

»-3ا«(. هه روه ک چۆن واڵتانی دیکه ی خاوه ن بازاڕی ده رکه وتوو 

بازرگانییان  ت��ه رازووی  کورتهێنانی  له ڕاده به ده ری  زیادبوونێکی 

»-3ب«(.  ژم��اره   چارتی  )بڕوانه   به خۆوه بینیوه  چین  له گه ڵ 

 )Anand Sharma( شارما  ئاناند  هیندستان  بازرگانیی  وه زیری 

ده ڵێت “کێشه  له  ته رزاوی بازرگانیی له گه ڵ چیندا دوودڵکه ره . 

کاتێک  کردووه   ئه وه   له سه ر  گفتوگۆمان  ئاست  به رزتری  له سه ر 

سه رۆکی  به   چاوی  هانۆی  له   هیندستان[  ]ی  وه زیران  سه رۆک 

دارایی  ئۆکتۆبه ری 2010دا”. هه روه ها وه زیری  له   چین که وت 

هه نارده   دروستکراوه کانمان  کااڵ  “ده مانه وێت  ده ڵێت:  به ڕازیل 

بکه ین ]بۆ چین[ و بڕێکی که متر کااڵ بخه ینه  بازاڕه وه “.

له ڕوانگه ی ئابوورییه وه ، ته رازووی بازرگانیی فره الیه ن گرنگترین 

سه ر  بخاته   کاریگه ری  ده توانێت  ئه وه شه   هه ر  واڵتان،  بۆ  شته  

گه وره   بڕێکی  له به رچاوگرتنی  به   به اڵم  دراوگۆڕینه وه .  نرخی 

له  زیاده ی بازرگانیی جیهانیی چین، که  تاڕاده یه ک ڕوویکردۆته  

سیاسه تی دراوی چینی، ئیدی کێشه ی بازرگانیی دووالیه نه ی چین 

بۆته  کێشه یه کی سیاسیی بۆ گه لێک له  واڵتان.

ئیمتیازاته کانی  ئاڵوگۆڕی  بناغه یه ی  له  ڕووی کرداره کییه وه ، ئه و 

الوازده بێت،  دام��ه زراوه   له سه ر  بازرگانیی  به   تایبه ت  سیاسه تی 

سایسه تی  واقیعییه کانی  میکانیزمه   له   به وپێیه   له به رئه وه ی 

بازرگانی –نرخی دراوگۆڕینه وه - ده ڕوانرێت که  ئه و ئیمتیازاتانه  

کریستین الگارد - سەرۆکی بانکی جیهانی
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ده ره وه ی  ده چێته وه   کاتیشدا  له هه مان  هه ڵده وه شێنێته وه ، 

بازنه ی سیسته مه ی فره الیه ن و دانوستانه کانی. هه روه ها ئه وه ی 

به وپێیه   پێشکه شیده کات،  بازرگانییدا  سازشی  فۆڕمی  له   چین 

لێیده ڕوانرێت که  به هۆی ئه و سیاسه ته ی له  نرخی دراوگۆڕینه وه دا 

نرخی  نێوان  په یوه ندییه ی  ئه م  له ده ستیده دات.  په یڕه ویکردووه  

درواگۆڕینه وه  و ئازادکردنی ئاڵوگۆڕکارانه ی بازرگانی گرنگییه کی 

بۆ  بێت  سه ره کی  هۆکارێکی  پێده چێت  که   پێنه دراوه ،  ئه وتۆی 

.)Bergsten, xx( تێگه یشتن له  قه یرانی ئێستا

ئه نجامێکی سروشتیی ئه م شیکارییه  ئه وه یه  که  ئه گه ر سیاسه تی 

دراوی چینی به شێوه یه کی به رجه سته  گۆڕانی به سه ردا نه یه ت، 

به   سه باره ت  نه نرێت  باوه ڕپێکراو  ڕێوشوێنێکی  چه ند  ئه گه ر 

به کارهێنانی ئه م سیاسه تانه  له  داهاتوودا، ئه وا ئه و تێڕوانینه ی 

ئاماژه گه لێک هه ن  به رده وامیی ده بێت.  پێشتر ڕوونمانکرده وه  

ئه گه ر  جا  دڵنیا،  پالنێکی  ده ستیداوه ته   چین  به وه ی  سه باره ت 

هێواشیش بێت له  پڕۆسه ی به نێوده وڵه تیکردنی دراوه که یدا، که  

نرخاندنی  هه ڵوه شاندنه وه ی  ده بێته هۆی  کات  تێپه ڕبوونی  به  

ڕه نمینبی به  که متر له  به های خۆی. سه ره ڕای ئه وه ی ئاسۆی 

به نێوده وڵه تیکردنی ڕه نمینبی هێشتا ڕوون نییه ، چاوه ڕێده کرێت 

له  ماوه ی ساڵێک یان دوو ساڵی داهاتوودا ڕووبدات.

3
ههژموونیداهاتوو

پێشتریش  پیشاندراوه  و  )1(دا  له  خشته ی ژماره   ئه وه ی  وه ک 

چ��اوه ڕوان   ،)Subramanian 2011( له سه رکراوه   گفتوگۆی 

بااڵده ستیی  بگاته   چین  داهاتوودا  ساڵی   20 له ماوه ی  ده کرێت 

ئابووری: هه روه ها پێشبینیده کرێت به  هاتنی ساڵی 2030، کۆی 

به رهه می ناوخۆیی ڕاوه ستاو له سه ر بازاڕ یه کسانبێته وه  له گه ڵ 

هه روه ها  ئه مریکا،  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته   بازاڕی  به رهه می 

کۆی به رهه می ناوخۆیی ڕاوه ستاو له سه ر یه کسانکردنه وه ی هێزی 

و  ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته   دووهێنده ی  بگاته   کڕین 

ئه وروپا، هه روه ها دراویی چینی هه لی نویی بێته پێش –به وپێیه  

دۆالر،  بۆسه ر  هه ڕه شه   ببێته   ڕه نگه   که   یه ده گه -  دراوێکی 

ئه مه له کاتێکدا  ئه گه ر پێش دۆالریش نه که وێت. ئه م پێشبینییانه  

به ڕێژه ی %11  به رز  تێکڕایه کی  به   ناخوازن که   له  چین  ئه وه  

گه شه بکات، که  له  ماوه ی 15 ساڵی ڕابردوودا چین به و ڕێژه یه  

ده یه ی  دوو  له ماوه ی  که   به سه   هێنده   به ڵکو  گه شه یکردووه ، 

هه روه ک  گه شه بکات.   %7 سااڵنه ی  به ڕێژه ی  ته نها  داهاتوودا 

که   چینه وه   به سه ر  مه رج  ناکه نه   ئه وه   پێشبینییانه   ئه م  چۆن 

پارێزگاریی له و ئاڕاسته یه ی ئێستای بکات له  کرانه وه دا )پێوانه  

به  ڕێژه ی بازرگانی بۆ کۆی به رهه می ناوخۆیی(.

به رده سته کان  ئاماژه   و  ئابووری  تیۆریی  له   کۆمه ک  ده توانین 

ڕێک  چاوه ڕوانکراو.  بازرگانیی  قه باره ی  زانینی  بۆ  بکه ین 

به وجۆره ی که  له  فیزیادا هێزی نێوان دوو شت پشتده به ستێت 

به  توانای بارسته یان و ماوه ی نێوانیان، به هه مان شێوه  بازرگانیی 

نێوان دوو واڵت پشتده به ستێت به  بارسته  و قه باره ی هه ردووال 

له   کار  هۆکارانه ی  ئه و  گشت  و  ناوخۆیی(  به رهه می  )کۆی 

ئاسته نگه   و  گواستنه وه   تێچوونی  له نێویاندا  ده که ن،  بازرگانیی 

سیاسییه کان.

بنه ما تیۆرییه که ی ئه وه ی که  به  ئه زموونی کێشکردن )جاذبیة( 

ناسراوه ، خه ریکه  له م چه ند ساڵه ی دواییدا جێگیرده بێت. بڕوانه : 

 Eaton and Kortum, 2002; Anderson and van Wincoop,(

 2003; Subramanian and Wei, 2007; Helpman, Meltiz

“لێکنزیککردنه وه ی  پێچه وانه ی   .)and Rubinstein, 2008

به ده ستهێناوه   سه رکه وتنی  تیۆرییه وه   له ڕووی  که   ئابووری”، 

درکی  نه یتوانیوه   نه بێت  نه شاز  و  کاڵوکرچ  به شێوه یه کی  به اڵم 

جیهانی واقیع بکات، سیاسه تی “کێشکردن” ئه وه ی سه لماندووه 

–به وپێیه ی هۆکارێکی دیاریکراوه  له  بازرگانیدا-  که  بریتییه  له  

هێز و گونجاندن له  جیهانی ڕاسته قینه دا.

دهرکهوتنوئامادهییبازرگانییچیندیاردهیهکی

دوورنییه.لهبواریبازرگانیوپیشهس���ازییدا،

لهمڕۆدابهئاشکراچینبۆتههاوردهکهرێکیگهوره

بۆگش���تبازاڕهبنهڕهتییهکان،ئهمئامادهییهشی

لهماوهیبهڕێوهچوونیدانوس���تانهکانی"خولی

دهوحه"دابهشێوهیهکیگهورهگهشهیکرد.
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بکه یه ن  ئه وه   تێبینیی  پێویسته   شیکارییانه وه ،  له ڕوانگه یه کی 

ده رئه نجامێکی  بازرگانییدا،  له   گۆڕانکارییه کان  زۆره   ئه گه ر  که  

ڕاسته وخۆی گۆڕانکارییه  ئابوورییه کان بێت  له ژێر کاریگه رییه کانی 

ڕوونده کاته وه   ئه نجامه کان   )2( ژماره   خشته ی  “کێشکردن”دا9. 

ئه و  کێشکردن  سیاسه ته ی  ئه گه ر  هه ڵبژارده کان(.  ده وڵه ته   )بۆ 

هێزه  پڕاکتیزه  بکات که  لێی چاوه ڕوانده کرێت، ئه وا کاریگه ری و 

ئاسه واره کانی گه لێک سه رسوڕهێن ده بن، به  چه شنێکی کاریگه رتر 

ئابووریی  10%ی  ڕێژه ی  که   ناوخۆیی. چین  به رهه می  له  کۆی 

2030دا  ساڵی  له   2010دا،  ساڵی  له   پێکهێناوه   کااڵی  جیهانیی 

بازرگانییه که شی دووهێنده ی   .%15 نزیکه ی  ده گاته   ڕێژه یه   ئه و 

بازرگانیی ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئه مریکا زیادده کات، هه روه ها 

توشی  ئه مه یان  که   زیادده کات،  ئه ڵمانیا  بازرگانیی  چوارهێنده ی 

پاشه کشێ بووه  له  پشکی خۆی له  بازرگانیی جیهانییدا.

ئه زموونی  دیاره کانی  و  ڕوون  هه ره   کاریگه رییه   له   یه کێک 

کێشکردن بریتییه  له وه ی که  بازرگانیی نێوان دوو واڵتی چاالک 

به  خێراییه کی گه وره  گه شه ده کات وه ک له  بازرگانیی نێوان دوو 

ده وڵه تی که متر چاالک )ئه مه ش به هۆی سووده کانی بازرگانییه وه  

که  به هۆی ئه و سیاسه تی کێشکردنه وه  به ده ستدێت که  له  ناوخۆی 

نێوانه یی  بازرگانیی  پشکی  په یڕه وده کرێت(.  ده وڵه ته که دا  دوو 

)interface trade( ئه وروپا که  29%ی بازرگانیی جیهانیی پێکدێنێت 

له  ساڵی 2008دا، له  ساڵی 2030دا داده به زێت بۆ نزیکه ی %9. 

به  پێچه وانه ی ئه وه وه ، بازرگانیی نێوانه یی نێوان واڵتانی گروپی 

“بیکس”  گروپی  واڵتانی  نێوان  نێوانه یی  بازرگانیی  و  “برێکس” 

)له نێویدا ئه ندۆنیسیا له  شوێنی ڕوسیا( به شێوه یه کی زۆر گه وره  

به رزده بێته وه ؛ بازرگانیی نێوانه یی نێوان واڵتانی ئاسیا که  له مڕۆدا 

سێیه کی بازرگانیی نێوانه یی نێوان واڵتانی ئه وروپا پێکدێنێت، پێش 

هاتنی ساڵی 2030 پێش بازرگانیی نێوانه یی ئه وروپا ده که وێته وه . 

به  ده ربڕینێکی دیکه ، هه ر به ته نها سه نته ری کیشکردنی ئابووریی 

جیهانی ڕوو له  ئاسیا ناکات، به ڵکو له گه ڵیدا ناوه ندی بازرگانییکردن 

له گه ڵ چینیشدا روو له هه مان کیشوه ر ده کات و ده یکاته  خاڵێکیی 

میحوه ریی، یاخود به  ته واوی ده یکاته  سه نته ر.

4
ههژموونیئابووریلهداهاتووداچیدهگهیهنێت؟

یەکێک لە بانکە گەورەکانی چین
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ئه گه ره کان  ک��ه   ب���ه وه ی  ئ��ام��اژه دان��ه   به شه   ئ��ه م  ده ستپێکی 

بازرگانی  سیسته می  له   چینه   پارێزگارییکردنی  له به رژه وه ندی 

هه ڵسه نگاندنی  به   هه ڵده ستێت  پاشان  ک��راوه .  فره الیه نی 

دیکه ی  الواز،  ئه گه رێکی   له سه ر  به ده ستهاتووه کان  کاریگه رییه  

به اڵم هێشتا واقیعییه ، ئه ویش بریتییه  له وه ی: که  چین له  هه وڵدا 

ئاڕاسته کردنی  بۆ  دیکه ،  بااڵده سته کانی  ده بێت، هه روه ک هێزه  

هێزی خۆی بۆ ده ستکه وته  ئابوورییه کان.

بهرژهوهندییخودییوهکدهستپێکیکرانهوه
له   زۆرێک  وه ک  ئابوورییه وه،  له ڕووی  بااڵده ست  چینی  واڵتی 

هێزه  پێشه نگه کانی دیکه ،  ده بێته  ئه و ده وڵه ته ی که  له ڕوانگه ی 

که م  النی  ده کات،  هه ڵسه که وت  خودییه کانییه وه   به رژه وه ندییه  

به وه ش  پێویست  هیچ  سه ره کییه کانه وه .  پرسه   به   په یوه ست 

نه کات که  چین وه ک ده وڵه تێک هه وڵبدات بۆ پاشگه زبوونه وه  له و 

سیسته مه  کرانه وه  بازرگانیی و داراییه ی له پاش جه نگی جیهانیی 

خۆیه وه   له دوای  ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته   دووه م��ه وه  

به جێیهێشتووه . ئه و تێڕوانینه ش که  ده ڵێت تاڕه ده یه کی زۆر چین 

ڕاستییه   به و  پشت  ئێستای،  سیسته مه ی  له م  ده بێت  ب��ه رده وام 

ده به ستێت که  چین به شێوه یه کی ناوازه  کرانه وه ی به ده ستهێناوه .

له به رچاوگرتنی  به   هه روه ها  چین،  قه باره ی  له به رچاوگرتنی  به  

ئه وه ی که  واڵته  گه وره کان له  واڵته  بچوکه کان که متر خواستیان 

و  ه��اورده ک��ه رێ��ک  چین  ک��ه   ده بینین  ه��ه ی��ه ،  ب��ازرگ��ان��ی  ب��ۆ 

کرانه وه ی چین،  ناوازه یه . هه روه ها  بازرگانیی  هه ڵسوڕێنه رێکی 

له    زیاتره  زۆر  بازرگانییه کانه وه   داهاته   و  ده ستکه وت  له ڕووی 

ماوه ی  له   ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته   که   ئاستێک  گشت 

دوای جه نگه وه  پێیگه یشتووه ، هه روه ها هاوشێوه ی ئه و ئاسته یه  

له  کرانه وه  که  شانشینی یه کگرتوو له  لوتکه ی ئیمپڕاتۆریی خۆیدا 

تێبینیده کرێت  ژمارانه ،  ئه م  کورتکردنه وه ی  بۆ  پێیگه یشتووه . 

ویالیه ته   ناوخۆیی  به رهه می  ک��ۆی  بۆ  بازرگانی  ڕێ��ژه ی  که  

یه کگرتووه کانی ئه مریکا به  ده گمه ن 15%ی تێپه ڕاندووه  له  ماوه ی 

بااڵده ستیی ئابووریی ئه مریکیدا، به راورد به  ڕێژه ی ئێستای چین 

که  ده گاته  57% )بڕوانه  خشته ی ژماره  »3«(.

به ها سالبه کان ئاماژه ن بۆ کورهێنانی تێکڕای ئاڵوگۆڕی بازرگانی. 

له   پێکدێت  بازرگانیدا  ئاڵوگۆڕی  تێکڕای  له   سه رڕێژیی/کورتهێنان 

شیکردنه وه ی دابه زینی په یوه ندیی نێوان ئاماژه ی تێکڕای ئاڵوگۆڕی 

بازرگانیی و ژماره ی دانیشتوان )له  ستوونی دووه مدا(، هه روه ها 

)له   ناوخۆیی  به رهه می  کۆی  له   تاک  به رکه وته ی  و  دانیشتوان 

له   تاک  به رکه وته ی  و  دانیشتوان  هه روه ها  سێیه مدا(،  ستوونی 

به رهه مهێنه کانی  وێنه یی  گۆڕاویی  و  ناوخۆیی  به رهه می  کۆی 

پترۆڵ )له  ستوونی چواره م(، و له گشت ئه م جۆره  په یوه ندییه  

ڕوو له  که مییانه دا، کارگه ی تایبه ت به  گۆڕاویی وێنه کانی شانشینی 

 ،)1975( ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته    ،)1870( یه کگرتوو 

چین )2008(، قه باره ی سه رڕێژیی/ کورتهێنان له  تێکڕای ئاڵوگۆڕی 

بازرگانی بۆ هه ریه که  له و ده وڵه ته  په یوه ندیدارانه ده رده خات . به  

له به رچاوگرتنی پێشهاته  ئاماژه پێدراوه کان له  وێنه  لۆگاریتمییه که دا، 

له   بریتییه   بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  تێکڕای  له   سه رڕێژیی/کورتهێنان 

به رهه مێکی نه خوازراو بۆ کارگه کان، به پێی گۆڕاوێکی وێنه یی که  

یه ک په یوه ندیی خستنه ڕووی پێوه ی هه یه .

پشتبه ستنی چین به  بازرگانی، چاوه ڕوان ده کرێت وه ها له و واڵته  

بکات پارێزگاری له  سیسته می بازرگانی و دارایی کراوه  بکات. 

بازرگانی و  که   باوه ڕه دان  له و  نووسه ران و شاره زایانی سیاسی 

ئاڵۆزبوونی به رژه وه ندییه کانی په یوه ست به و بواره وه ، جێپێی چین 

قایم ناکه ن دژ به  ملمالنێی ئابووری و سه ربازی: ئه ڵمانیاش پێش 

بازرگانیی  ده وڵه تێکی  شێوه   هه مان  به   یه که م  جیهانیی  جه نگی 

یه که م،  هه ن:  یه کالکه ره وه   جیاوازیی  دوو  لێره دا  به اڵم  بوو. 

هیچ  به   که   ده به ستێت  بازرگانی  به   پشت  جۆرێک  به   چین 

ئه ڵمانیاش  ته نانه ت  جۆرێک ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئه مریکا و 

لێی نزیکنه بوونه ته وه . دووه م، له ژێر سایه ی نزمبوونه وه ی ئاستی 

داهاتی تاک له  چیندا، به رژه وه ندیی چین له  کرانه وه دا پێده چێت 

ده رکه وتنی  له به رئه وه ی  بێت،  گه وره تر  ڕاب��ردوو  له   گه لێک 

له سه ر  واڵته که ی  حکومه تی  شه رعیه تی  که   گه شه سه ندنه  ی  ئه و 

دامه زراوه ، پشتی به ستووه  به  سیسته می ئابووریی کراوه .

ویالیه ته   دووه م����دا،  جیهانیی  جه نگی  دوای  قۆناغی  ل��ه  

له خۆگرتبوو  سیسته مه ی  ئه م  هه مان  ئه مریکاش  یه کگرتووه کانی 

به پێچه وانه ی  ڕۆشن.  خودیی  به رژه وه ندییه کی  له   ده ستپێک  به  

زیاتر  ده شێت  سیسته مه دا  له م  چین  به رژه وه ندیی  ئه مه وه ، 

وجودیی بێت به  له به رچاوگرتنی دابه زینی ئاستی داهات.

سه ره ڕای ئه وه ش، قواڵیی کامڵبوونی نێوده وڵه تیی چین پێده چێت 

به بێ هیچ کۆمه کێکی پاراستن گۆڕان به خۆیه وه  ببینێت. چه نین 

په یوه ندییه کانیان  که   هه ن  پیشه سازییه کان  ده وڵه ته   کۆمپانیای 

له گه ڵ چیندا په ره پێداوه  و هه ستاون به په یمانبه ست له   پڕۆسه ی 

خزمه تگوزارییه کان.  و  ناوه ندیی  که ره سته ی  و  کۆکردنه وه  
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به هێزیان  هاوبه ندیی  چینییه کانیش  کۆمپانیا  خودی  هه روه ها 

بانکه   و  دروستکردن  بیانییه کانی  کۆمپانیا  له گه ڵ  په ره پێداوه  

بیانییه کان و بازرگانه  به شه کییه کان و کۆمپانیاکانی کۆمۆنیکه یشن 

و گواستنه وه ، که  هاوکات له سه رئاستی ده ره وه ش به شێوه یه کی 

ئه مه ش،  ده رئه نجامی  وه به رهێنانن.  خه ریکی  ڕووله زیادبوو 

و  کااڵ  هاورده که رانی  و  به کاربه ران  به   په یوه ست  بزنسه کانی 

به   په یوه سته   به هێز  به شێوه یه کی  چین،  له   خزمه تگوزارییه کان 

پاراستن  ڕێوشوێنێکی  هه ر  دیکه .  واڵته کانی  له   هاوپیشه کانیان 

دواجار  و  په یوه ندییانه   ئه م  بۆسه ر  هه ڕه شه   ببێته   ده کرێته  

پشتپێبه ستنه   ئه م  لێبکه وێته وه .  چینی  بازرگانیی  وێرانبوونی 

که   سیاسی  ئابووریی  هێزی  بۆ  پاڵپشتێک  ده بێته   ئاڵوگۆڕکارییه  

ده توانێت به رهه ڵستی فشاره کانی پاراستن بکات.

ئاڕاسته ده بێت   باوه ڕه   ئه و  به ره و  دیکه  هه یه   لێره دا هۆکارێکی 

ک��راوه دا  سیسته مێکی  هه بوونی  له   چین  ب��ه رژه وه ن��دی��ی  که  

به هێزده بێت؛ له ڕاستیدا چین کار له سه ر بازاڕگه رمیی بۆ ڕه نمینبی 

ده کات و هه وڵ بۆ به رزکردنه وه  و ده رخستنی ده دات. دوایین 

بۆ  هه وڵبدرێت  له وه ده کاته وه   جه خت  چین  ساڵه ی  پێنج  پالنی 

به نێوده وڵه تیکردنی ڕه نمینبی و کارکردنی پله به پله یی بۆ گه یشتن 

به درێژایی  نیوده وڵه تی.  دراوێکی  بۆ   دراوه   ئه و  گۆڕینی  به  

بۆ  گرته به ر  جیاجیای  پالنی  گه لێک  چین  ڕاب��ردوو،  دووساڵی 

مامه ڵه   له   دراوه ک��ه ی  به کارهێنانی  به بازاڕکردنی  و  ناساندن 

بازرگانی و  داراییه  نێوده وڵه تییه کاندا. له  ئه نجامی ئه وه شدا، ئێستا 

و  هه نارده ده کرێن  ده ره وه   له   سه نه دانه ی  ئه و  چاوه ڕێده کرێت 

پاره دارکراون بگاته  180 بۆ 200 ملیار دۆالر، که   به  ڕه نمینبی 

به راورد به  قه باره ی چه ند ساڵی که می ڕابردوو  شایه نی باس نییه .

ده رچه یه کی  ڕه نمینبی  به نێوده وڵه تیکردنی  ئه وه شدا،  له گه ڵ 

له   ده کاته وه   واڵت��ه   له و  سیاسه ت  دروستکه رانی  بۆ  سیاسیی 

ئه و  به رهه می  کاتێکیش  »مێرکانتیالیزم«10.  ستراتیژییه که یان 

به نێوده وڵه تیکردنی  به هۆی  که   ده رده ک���ه ون  کاریگه رییانه  

دراوه که وه  هاتونه ته  ئاراوه ، و له الیه ن خاوه ن به رژه وه ندییه کانی 

ڕاسته وخۆ  س��ه ره��ه ڵ��ده دات،  به رهه ڵستی  ه��ه ن��ارده ک��ردن��ه وه  

له ڕێگه ی  ده ده ن  ئه مه   تێپه ڕاندنی  هه وڵی  چین  ده سه اڵتدارانی 

گۆڕینی  له   سوودانه ی  ئه و  گرنگیی  قه به کردنی  و  زه قکردنه وه  

به ده ستدێن.  نێوده وڵه تییه وه   یه ده گی  دراوێکی  بۆ  ڕه نمینبی 

ئابوورییه کان  زیانه   که   به وجۆره یه   هاوکێشه که   له وکاته دا 

ئه و  و  هه نارده کراوه کان  پاشه کشه ی  له   ده بیننه وه   خۆیان  )که  

ڕووبه ڕووده بنه وه   دێنه ئاراوه (  دراوه وه   نرخپێدانی  له   زیانانه ی 

له   که   نیشتیمانییانه ،  پایه ی  و  جێگه   ده ستکه وته کانی  له گه ڵ 

هاندانی به رزکردنه وه ی ڕه نمینبی بۆ پێگه ی دراوێکی یه ده گه وه  

ده ستکه وتێکی  چه ند  به ده ستهێنانی  ده کرێت  سه رچاوه ده گرن11. 

ڕه مزیی و نیشتیمانیی، کۆتایی به  ناڕه زایه تیی ئه وانه  بهێنێت که  

ڕه نمینبی«  »یه که مێتیی  پاشانیش  بوون.  زۆر  زیانێکی  گیرۆده ی 

ده بێته  دروشمی دروستکه رانی سیاسه تی چینی بۆ ده رچوون له  

»مێرکانتیالیزم«.

به مجۆره ، کارێکی هانده ره  که  چین به  سیفه تێکی خولیی ده ستبکات 

ناکۆکییه کانی  یه کالکردنه وه ی  کاروباره کانی  له   به شداریکردن  به  

ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی، جا وه ک ته ماشاکه رێکی ناکۆکییه کان 

تاڕاده یه کی  بۆیان.  بێت  به ده نگه وه هاتووییه ک  وه ک  یان  بێت، 

کاروباره کانی  مه رجه کانی  بۆ  گوێڕایه ڵیی  به   بێت  قایل  زۆریش 

یه کالکردنه وه ی کێشه  و ناکۆکییه کانی ناوچه که . بۆ نموونه ، له نێو 

هه شت پرسدا که  ویالیه ته  یه گتووه کانی ئه مریکا خستونیه ته ڕوو، 

له   دووانیان  چاره سه رکراون،  لێکتێگه یشتن  یاداشتی  به   سیانیان 

چین  دیکه شدا  سیانی  له   بڕیارێکدان،  ده رچوونی  چاوه ڕوانی 

ڕاسپێردراوه  به  پابه ندیی به  بڕیاره کانی ده سته ی یه کالکردنه وه ی 

ناکۆکییه کان12. له ژێرسایه ی بڕێکی زۆر له  چاالکیی ئابووریدا که  

لێکۆڵینه وه   ده کات،  ئاڕاسته یان  یان  کردوون  کۆنترۆڵی  ده وڵه ت 

زۆر  کاتێکی  چین  ڕاستگۆیانه ی  پابه ندبوونی  له   وردبوونه وه   و 

چین  که   ب��ه وه ی  هه ن  ئاماژه یه ک  چه ند  ب��ه اڵم  ده خایه نێت. 

بازرگانیی  ڕێکخراوی  له   جێبه جێده کات  سه رشانی  ئه رکه کانی 

جیهانیدا و کاره که  به هه ند وه رده گرێت.

گۆڕینیهێزبۆدهستکهوتهکان
ته نانه ت ئه گه ر به رژه وه ندیی چین له وه دا بێت که  پارێزگاریی له  

سیسته می بازرگانیی فره الیه ن بکات، به اڵم هێشتا بواری ملمالنێ و 

مشتومڕ له ئارادا ده بێت. ته نانه ت خودی ویالیه ته  یه کگرتووه کانی 

به رژه وه ندیی  له   ده کات  بازرگانی  سیسته می  به   یاری  ئه مریکا 

خۆی؛ بۆ نموونه ، له میانه ی پارێزگارییکردنێکی ماوه درێژ له  کۆته  

و  جلوبه رگ  و  ڕستن  پیشه سازییه کانی  به   په یوه ست  بڕییه کانی 

کشتوکاڵییه کاندا،  به رهه مه   له   بازرگانی  شێوێنراوه کانی  باربووه  

بۆ  ئاسان  تاڕاده یه ک  په نابردنێکی  به   ڕێگه ده دات  کاره ی  ئه و 

پاراستنی به په له ی پیشه سازی، ئه وه یه  که  هاوبه شه  بازرگانییه کان 

ئاره زوومه ندانه   کۆتوبه ندێکی  چه ند  سه پاندنی  به   پابه ندده کات 
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به سه ر هه نارده ی ئۆتومبێل و ئاسندا. ئه وه ی زیاتر بابه تێکی ناته واو 

و کرچوکاڵه  بریتییه  له  تێپه ڕاندنی ئه و ڕێسایانه ی   په یوه ستن به  

توندی  ناڕه زایه تیی  فکرییه وه ، سه ره ڕای  پاراستنی خاوه ندارێتیی 

ده وڵه ته  گه شه سه ندووه کان.

کراوه ی  بازرگانیی  سیسته می  ئایا  بپرسین:  پێویسته   به مجۆره ، 

ئه زموونه کانی  ڕاوه ستاوه ؟  زامنکراو  ڕێساگه لێکی  له سه ر  ئێستا 

مێژوو به وجۆره  وه اڵممان ده ده نه وه  که  نابێت دڵنیا بین. ناتوانین 

له سه ر ئه و باوه ڕه  بین که  به ریه ککه وتنی به ره ژه وه ندییه کان هێزی 

هه روه ک  هه نوکه یی.  دۆخی  به   درێژه دان  بۆ  ده بێت  ته واویان 

ئایدۆلۆژیای  له خۆگرتنی  که   نییه   مسۆگه ر  گره نتییه کی  چۆن 

بۆ  بااڵده سته   بنه مایه کی  به وپێیه ی  ب��ازاڕ،  ئابووریی  ئێستای 

له به رده م  خۆڕاگرده بێت  ئابوورییه کان،  په یوه ندییه   ڕێکخستنی 

بارگۆڕانه کانی »فاشیۆن«ی فکریدا، هه روه ها له به رده م گوڵبژێری 

تایبه تییه کانی  به رژه وه ندییه   به   خزمه ت  که   ته فسیراتانه ی  ئه و 

ئه و  ل��ه ب��ه رده م  دواج��اری��ش  ده ک��ه ن،  سیاسه ت  دروستکه رانی 

قه یرانه  داراییانه ی به بێ گومان ده بنه  گێژه ڵوکه یه ک بۆ ئابووریی 

جیهانیی مۆدێرن. مه رج نییه  به رژه وه ندییه کان و ئایدۆلۆژیاکان و 

داموده زگاکان، له  ناوخۆ یان له  ده ره وه ، به س بن بۆ پارێزگاریی 

که   له به رچاوبێت  ئه وه مان  ده بێت  به اڵم  ئێستا.  سیسته می  له  

بوونیان  نالۆژیکیی  و  هه میشه  و هه رده م شتی چاوه ڕواننه کراو 

هه یه .

هه وڵبدات  چین  که   هه یه   ئ��ه وه   ئ��ه گ��ه ری  هێشتا  پاشانیش 

ڕێگه یه ک،  چه ند  به   خ��ۆی  هێزی  ده م��ه زه ردک��ردن��ه وه ی  بۆ 

پڕۆتێکشیۆنیزم  و  پیشه سازی  سیاسه تی  په یڕه وکردنی  له نێویاندا: 

ناوخۆیی[  به رهه می  له   پارێزگاری  سیاسه تی   protectionism[

له   که ره سته کان  و  سه رچاوه   به   گه یشتن  ناوخۆ،  ئاستی  له سه ر 

بگات )حصري(،  پێیان  ده ستی  ته نها خۆی  به شێوه یه ک  ده ره وه  

بازاڕه کان  به   گه یشتن  بۆ  ناوازه   هه لی  به ده ستهێنانی  هه روه ها 

هاوبه شه   له گه ڵ  جیاکارییانه   ڕیزبه ندیی  چوونه نێو  له میانه ی 

هه ڵبژێردراوه کانیدا.

کارێکی زه رووری نییه  که هاندان و جواڵندن بۆ  پڕاکتیزه کردنی 

هێز له  پاڵنه رێکی پیسه وه بێت  له الیه ن چینه وه ، له وانه یه  زۆر به  

ئاسانی له و ڕاستییه وه  ئه وه  هه ڵێنجین که  زیادبوونی قه باره که ی، 

به رژه وه ندیی  پاشان  پێده به خشێت.  گه وره تری  بازاڕیی  هێزێکی 

به کارهێنانی  بۆ  ده نێت  ده وڵه ته وه   به   پاڵ  خودیی  ئابووریی 

کاریگه ریی  له ڕێگه ی  خۆی  خۆشگوزه رانیی  باشکردنی  بۆ  هێز 

له میانه ی  ه��ه روه ه��ا  بازرگانییه کانی،  مه رجه   له سه ر  دان��ان 

که مکردنه وه ی  یان  هه نارده کراوه کانییه وه   نرخی  “زیادکردنی 

نرخی هاورده کراوه کانی” )له نێویاندا که ره سته ی خاو(. له ڕاستیدا 

“ڕێککه وتننامه ی گات ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی” میکانیزمێکه  

پڕاکتیزه ی  له   دوورکه و تنه وه   بۆ  گه وره کانه وه   واڵته   به ده ست 

 Bagwell and Staiger,( هێزی بازاڕ به شێوه یه کی ئاڵوگۆڕکاریی

2004(. له به رئه وه  داواکاریی ئێمه  له م لێکۆڵینه وه یه دا بۆ خولێکی 

درککردنمانه وه یه   له   چین،  به   تایبه ت  بازرگانییه کانی  دانوستانه  

به وه ی گرێبه ستی پێشوو که  له  کاتی هاتنی چین بۆناو ڕێکخراوی 

بازرگانیی جیهانی واژووکراوه ، له وانه یه  گوزارشت له  هاوسه نگیی 

پێویستییه ک  پێده چێت  پاشان،  چینه وه (.  )له ڕوانگه ی  نه کات 

هه بێت بۆ به ستنی گرێبه ستێکی نوێ که  ڕه نگدانه وه ی گرنگییه  

زۆر و به رچاوه کانی چین بێت. 

پهراوێزهكان
گشتیی  )هاوبه ندیی  ڕێکخراوی  ناوی  کورتکراوه ی   )GATT(  .1

 General Agreement on Tariffs  ڕه سمی گومرگ و بازرگانی(یه

and Trade، که  ماوه یه ک پێش به فه رمی دامه زراندنی ڕێکخراوی 

بازرگانیی جیهانی له نێوان نوێنه رانی زیاد له  20 دوڵه تدا دامه زرا 

له نێوان  بازرگانیی و گومرگ  کاروباری  ڕێکخستنی  به  مه به ستی 

واڵتاندا، پاشان ئه م چوارچێوه یه  فراوانتر بوو و نوینه رانی نزیکه ی 

بازرگانی  ڕیکخراوی  دامه زراندنی  له سه ر  بڕیاریان  واڵت   100

جیهانی دا. )و. کوردی(.

کاتێ���کبهڕوون���یدیاربووکهچینگوزارش���ته

لهههلیگهیش���تنبهبازاڕێک���یزهبهالح،ئیدی

ویالیهت���هیهکگرتووهکانیئهمری���کاویهکێتیی

ئهوروپاههوڵهکانیانخس���تهگهڕبۆئاس���انکردن

بازرگانییهکان���ی بهربهس���ته وکهمکردن���هوهی

بهردهمی
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له   زیاده به رهه میی  نه هێشتنی  بۆ  ده ستگیرۆیی  و  کۆمه ک   .2

بازاڕدا. )و. عه ره بی(.

له گه ڵ  هاوبه ش  توێژینه وه یه کی  به   پشتبه سته   به شه   ئه م   .3

دوو  شیکارییه که ماندا  له میانه ی   .)Francis Ng( نیگ  فرانسیس 

له  یه که  پیشه سازییه کان دوورده خه ینه وه  که  به کاربه رێکی چڕی 

و  مرواریی  و  ڕۆنه کان  و  سوته مه نی  و  )کانزاکان  سامانه کانن: 

خشڵ( له گه ڵ )به رد و کانزا به نرخه کان و ئه ڵماس(.

به   زیاده ڕۆییه ک هه بێت سه باره ت  ژمارانه دا  له م  پێده چێت   .4

هه ژموونی چین، له به رئه وه ی بازرگانیی به  پێی تێکڕا ده پێورێت، 

 Johnson and Noguera,( : نه وه ک به  به های زیادکراو. بڕوانه

.)forchcoming

به به رده وامی چین وه ک  که رته کاندا،  و  واڵتان  له نێو گشت   .5

به   کاته کانیش  زۆرب��ه ی  ده رده که وێت،  هاورده که ر  گرنگترین 

بڕی گه وره . بۆنموونه  له  ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئه مریکا، له  

کۆی 10 که رتی هه ره  پارێزگاریی لێکراو، چین به رزترین پشکی 

هاورده کراوه کانی 8 له و که رتانه ی هه یه ، که  ڕێژه کانیان له نێوان 

22% بۆ ئه و ماده  ڕیشاڵییانه ی ده ستکردی مرۆڤن له گه ڵ %76 

که  بریتییه  له  پێاڵو.

6. سه ره ڕای تیشک خستنه سه ر ئه و ئاسته نگانه ی “خولی ده وحه “ 

ڕووبه ڕوویان ده بێته وه  به هۆی هه ژموونی چینه وه ، به اڵم ئه گه ری 

توشی  سستییه ی  ئه و  بۆ  دوورناخه ینه وه   دیکه   هۆکاری  بوونی 

یه کگرتووه کانی  له  ویالیه ته   بڕوانه   بۆ نموونه   خوله که  هاتووه . 

کردووه   گران  کاره کانی  ته دریجی  شێوه یه کی  به   که   ئه مریکا 

-له وانه یه  به  ئاستێکی ئه سته م له ڕووی سیاسییه وه - له ڕووی ئه و 

له   بازرگانیی  ده ستکه وتی  وه ده ستهێنانی  بۆ  ده یدات  هه واڵنه ی 

واڵتانی دیکه .

7. “األسواق الثالثة third markets” بریتییه  له  بازاڕی بازرگانی 

خانه کانی  له الیه ن  ب��ازاڕان��ه ی  له و  داراییه کانه وه   کاغه زه   به  

ئه و  له الیه ن  زیاتر  مامه اڵنه   ئه م  که   ڕێکنه خراون،  ده اڵڵییه وه  

الیه نانه وه  به کاردێت که  ئه ندام نین له  بۆرسه  و بازاڕه  داراییه  

مامه ڵه کانیان  تێچوونی  بازاڕانه   ئه م  مامه ڵه کانی  ڕێکخراوه کاندا. 

مامه ڵه کاندا.  به ڕێوه چوونی  له   زۆر  خێراییه کی  هاوکات  که مه ، 

ئه مجۆره  له  بازرگانیی کاغه زه  داراییه کان له  سااڵنی شه سته کانی 

سه ده ی بیسته مه وه  ده رکه وتوون.

8. ڕوون نییه  که  ئایا هاوسه نگیی وه زیره که ی به ڕازیل له نێوان 

فیدڕالیی  یه ده گی  بانکی  له الیه ن  بڕیی”  “ئاسانکاریی  سیاسه تی 

ئه مریکییه وه ، و سیاسه تی “درواگۆڕینه وه ی چینی” په ناده باته  به ر 

جۆرێک له  هاوبه ندیی له گه ڵ گروپی “برێکس” یاخود په ناده باته  

به ر باوه ڕێکی ڕاسته قینه  له  کاریگه رییه  هاوشێوه کاندا.

بازرگانیدا.  له   بن  گۆڕاو  داهات  پێشبینییانه   ئه م  پێده چێت   .9

ئه گه ر هه ر گۆڕانکارییه کی له  چه شنی به شبه شکردنی به رهه مهێنان 

داهاتیش  و  بازرگانی  نێوان  په یوه ندییه کانی  له وانه یه   ڕووبدات، 

بگۆڕێت.

10. مێرکانتیالیزم یان ڕێبازی بازرگانی )Mercantilism(: ڕێبازێکی 

ئه وروپا  له   پیشه سازییدا  شۆڕشی  پێش  سااڵنی  له   ئابوورییه ، 

ده ستتێوه ردانی  له سه ر  ڕاوه ستاوه   ڕێبازه   ئه م  بوو،  بااڵده ست 

ده وڵه ت له  ژیانی ئابووری به  ئامانجی زیادکردنی که ڵه که کردنی 

سامانه  داراییه کانی له  میانه ی زیادکردنی یه ده گی زێڕه وه ، ئه مه ش 

پاڵپشتیکردنی  و  هاورده کردن  سنووردارکردنی  و  کۆتکردن  به  

ئه و کااڵیانه ی ده کرێت بنێردرێنه  ده ره وه ، هه روه ها دامه زراندنی 

مۆنۆپۆلی بازرگانیی ده ره کی. )و. عه ره بی(.

توانای  بریتییه   یه ده گ  دراوی  سه ره کیی  ئابووریی  سوودی   .11

ئه گه ر  ل��ه وه ی  که متر  نرخێکی  به   پاره   زۆرترین  قه رزکردنی 

قه رزده رێکی  ببێته   چین  ئه گه ر  به اڵم  نه بێت،  یه ده گ  دراوێکی 

پوخت ئه وا ئه م سووده  نرخێکی وه ها گه وره ی نابێت.

په یوه ندییه   “ئه نجومه نی  ڕاپۆرته که ی  سه رنجڕاکێشه   ئه وه ی   .12

کۆمپانیا  که   ده کات  به وه   ئاماژه    ”)CFR 2011( ده ره کییه کان 

ئه مریکییه کان دوودڵن له وه ی به وجۆره  لێی بڕوانن که  هانده ر و 

به تایبه ت  جیهانین  بازرگانی  ڕێکخراوی  پرسه کانی  پشتیوانیکه ری 

تۆڵه سێنیی  ڕێوشوێنی  ببێته هۆی  ئه وه ی  ترسی  له   چین،  به   دژ 

که  ببێته  پوچه ڵکردنه وه ی هه له کانی ئێستا بۆ گه یشتن به  بازاڕ، 

یاخود سوود به  ڕکابه ره کان بگه یه نێت.

سهرچاوه:
سه نته ری ئیمارات بۆ لێكۆڵینه وه و توێژینه وه ی ستراتیژی

Htpp:www.ecssr.ae


